Bestyrelsesmøde mandag den 14. november 2016 i klubhuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Godkendelse af Trail-O i oktober 2017
FindVej vedligeholdelse
Elitearbejdet
Terminsliste 2018
Supplering af bestyrelsen frem mod generalforsamling 2017
Info om "klubkompetencematrix"
Status for kommende arrangementer
a) VTR 11. december 2016 hhv. 12. marts 2017
b) Klubmesterskab 26. november
c) Klubfest 26. november
d) Byløb
e) NatCup, 25. januar 2017
f) Generalforsamling
g) Danish Spring 2018
10. Nyt fra udvalgene, budgetopfølgning
11. Punkter til næste møde
12. Eventuelt
Tilstede: Caroline, Janne, John, Per, Michael, Asger, Henrik, Jørgen.
---------------1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.
2.

Godkendelse af mødereferat

Mødereferat fra den 19. september blev godkendt og Janne vil få det lagt på hjemmesiden.
3.

Godkendelse af Trail-O i oktober 2017

Til brug for Trail-O kan Bjørn få stillet al vort (gratis) grundmateriale til rådighed, men klubben vil ikke
indkøbe nyt materiale til formålet.
Bestyrelsen er velvilligt indstillet over for initiativet til Trail-O og kan acceptere at det holdes en
lørdag eftermiddag (hvor der jo ellers er lørdagsløb i Boserup). Samtidig ønsker bestyrelsen dog ikke
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at arrangementet vil lægge nævneværdigt beslag på klubbens ressourcer, da disse ressourcer jo da
kan "gå fra andre arrangementer" som klubben står for.
Michael svarer Bjørn mht. ovenstående.
4.

FindVej vedligeholdelse

Michael nævnte at der frem til oktober 2018 vil findes midler i DOF til FindVej vedligeholdelse, og
han luftede derfor muligheden for at vi fik f.eks. udskiftet pæle, optegnet kort eller trykt FindVejfoldere.
John er allerede i gang med at gennemgå de eksisterende pæle og at få udskiftet disse, når det findes
nødvendigt.
Bestyrelsen ønsker en Find Vej folder, i god kvalitet, for dels Boserup, dels Himmelev. Folderen skal
indeholde én bane, "klar til at løbe". Caroline spørger Søren N. om han vil være FindVej ankermand,
og herunder påtage sig at få udarbejdet disse foldere.
FindVej ligger organisatorisk under Bredde- og Rekrutteringsudvalget.
Find Vej i Skolen (andet projekt under DOF med tilskud): Optegning af kort for skoler – over skolen
(1:4.000) og helst også for et nærområde blev drøftet. Klubben skal også forpligte sig til at ”undervise
og hjælpe skolen lidt”. Det blev ligeledes drøftet om Casper L. kunne holde et inspirationsoplæg i
klubben om rammerne for skoleprojektet. Jeg mener, Asger skulle kontakte Casper.

5.

Elitearbejdet

Bestyrelsen drøftede DOF's elitesatsning.
Visse klubber er bekymret for om klubber generelt vil blive "drænet" for seniorløbere ressourcer,
således at der vil ende med at blive færre løbere i H/D-21 pga. stort frafald. De bedste søger måske
mod eliteklubberne og der bliver ikke nogen særlige tilbud til resten. Efterhånden findes på Sjælland
kun elitemiljø i Hillerød, Tisvilde samt (delvist) i Søllerød. Talentcenter (TC) giver et fint tilbud til
løbere op til og med 20 år, men hvad så derefter?
Der afholdes eliteklubforum møde i Odense torsdag den 24. november, hvor John vil deltage.
Klubbens p.t. eneste eliteløber er Andreas Boesen. Bestyrelsen besluttede – med Henrik "sendt uden
for døren" – at klubben vil dække hans klubkontingent samt at han vil blive tilgodeset med det beløb
fra 2016-elitekontoen som ikke er forbrugt. Asger informerer Andreas om dette.
For så vidt angår Copenhagen O (ikke kun et "eliteemne") besluttede bestyrelsen at sætte vores
engagement på stand-by. John informerer Martin Laage herom.
6.

Terminsliste 2018

Bestyrelsen drøftede muligheden af arrangere DM Nat i 2018. Mht. Kongsøre vil Michael kontakte
torpedostationen for at høre om muligheden for at etablere stævneplads på området. Mht Rørvig
kontakter Jørgen Anders Laage mht muligt indendørssted.
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7.

Supplering af bestyrelsen frem mod generalforsamling 2017

Der vil fra næste generalforsamling mangle personer til de følgende poster: A) Kasserer, B)
Næstformand, C) Formand for Kommunikationsudvalget.
Til næste bestyrelsesmøde rundsender Michael en medlemsliste, så bestyrelsen kan finde
mulige/egnede personer til at besætte de ovennævnte poster.
8.

Info om "klubkompetencematrix"

Ikke drøftet pga. tidnød.
9.

Status for kommende arrangementer

a) VTR 11. december 2016 hhv. 12. marts 2016: Alt er under kontrol.
b) Klubmesterskab: Invitation er sendt ud og alt er under kontrol.
c) Klubfest: Invitation er sendt ud og alt er under kontrol.
d) Byløb: Mestendels planlagt og under kontrol, dog mangler der endnu arrangør til sidste etape.
e) NatCup, 25. januar 2017: Vil blive afholdt på skolerne i Boserup. Asger spørger Jacob Søndergaard
mht. banelægning
f) Generalforsamling. Afholdes torsdag den 9. februar 2017
g) Danish Spring 2018: Afholdes i marts 2018. Planlægning, bl.a. mht. muligt sted at parkere, er i
gang.
10.

Nyt fra udvalgene, budgetopfølgning

Nyt fra udvalgene blev ikke gennemgået systematisk.
Asger uddelte regnskab, men tal blev ikke drøftet ved mødet.
11.

Punkter til næste møde

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 5. december 2016. Særlige punkter:
SMUK Kvindeløb. Ane inviteres.
Bestyrelsesposter.
Budget 2017. Alle udvalg sender snarest budget til Asger.
Jørgen medbringer kage til mødet.
12.

Eventuelt

Fremmødet til torsdagsløb i Svogerslev (som det første af fire annoncerede løb) var meget pauvert
og det blev besluttet at droppe tilmelding og tidtagning. Janne/Asger får det rettet til på
hjemmesiden.
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