Referat for bestyrelsesmøde
Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 19.00 – 21.30 i Nordpilen
Til stede: Merete, Anders, Michael, Janne, John, Ane, Jørgen, Jytte, Henrik
Fraværende: Ingen
Referent: Jørgen

1) Godkendelse af dagsorden
Vedtaget.
2) Opfølgning fra sidste møde
Henrik følger selv op mht Facebook (dvs. uden at søge en fast hjælpende hånd fra en
anden i klubben). Mht flisetilbud har Ole aftale med entreprenøren om at arbejdet udføres
uge 28. Jørgen har ændret kontaktpersoner i o-service. Kassereroverdragelse fra Max er
fortsat i gang, men der er ingen væsentlige regnskabsudeståender. Janne har fundet
banelæggere til alle etaper af Roskilde 3-dages. Anders har meddelt kortpriser til Kong
Vinter.
3) Nyt fra kassereren
Ca. 20.000 udestår i kontingent. Vi har naturligvis i år ikke tjent på divisionsmatcher etc.,
men har søgt corona-puljen om kompensation. Indtægtsbudget er fordelt på SMUK, Natcup
og divisionsmatch.
Underskuddet for 2020 kan sandsynligvis blive op mod det dobbelte af det budgetterede
p.g.a. de exceptionelle omstændigheder i år. Bestyrelsen forventer til gengæld et par
indtægtsgivende løb næste år. Michael udarbejder et lidt mere præcist estimat efter
næste seance med Max.

4) SMUK
Det vil ikke være muligt at gennemføre årets SMUK på sædvanlig vis. Michael foreslår at
afvikle med et alternativt, meget slanket, koncept, bl.a. så vi har mulighed for trods alt at
sikre klubben en vis indtægt og vi samtidig holder SMUK "varmt" til 2021. Michael
beskriver et muligt koncept for uge 36 (og taler med Løberen, som vi jo laver løbet for),
hvorefter det – hvis vi gennemfører dette - kan annonceres på Facebook.
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5) DM Nat 2021
Vi laver DM Nat den 20. marts 2021. Stævnecenter er booket og banelæggere er fundet.
Der mangler p.t. primært stævneleder (Anders spørger et par udvalgte medlemmer),
revision af kortet samt skovtilladelse.
6) Andre kommende arrangementer
Holbæk kan tilbyde 10 hjælpere til at afvikle OOO (Odsherred Open) ultimo juni 2021.
Anders går videre med planlægningen.
Natcup bør vi helst afvikle sent i 2020 (da vi har både DM Nat og OOO Cup i første halvdel
af 2021, dvs. i den periode får vi hænderne fulde). Anders kontakter Kaj Bech.
Erstatningsløbet for den i foråret aflyste divisionsmatch bliver forventeligt april 2021.
Anders aftaler med Bjarke Sucksdorff.
7) Genåbning af klubben
Fællesspisninger generelt påbegyndes igen til september (også da der er Roskilde 3-dages
de fleste tirsdage i august, dvs. vi løber på de dage ikke i nærheden af klubhuset). En
klubaften påtænkes til på et tidspunkt i efteråret, Merete planlægger.
Det besluttedes at fortsætte/genoptage Print selv træning (som i foråret/forsommeren),
f.eks. med månedlige baner, med et "vist niveau" af postudsætning. Janne iværksætter,
Anders laver de første baner.
8) Nyt fra udvalgene
Vi (Anders) lægger billet ind på DM Mellem i 2026. Anders spørger desuden Sorø mht
Danish Spring i 2022.
Tanken om et decideret kortarkiv droppes, men hjemmesiden med kortoversigten
opdateres, så alle kort findes der, og de ansvarlige for de enkelte kort anføres. Det er
desuden blevet drøftet at udvalgte medlemmer bedes om at "holde øje" med et givet
kortområde, med henblik på om et delområde trænger til at blive kortmæssigt opdateret.
Janne har rundsendt mail til udvalgte medlemmer om at arrangere tirsdagstræninger efter
sommerferien.
Skt. Hans aften holdes i klubhuset, så der ikke er risiko for at vi kommer i en situation
med rigtig mange mennesker (væsentligt over 50) på stranden i Boserup. Opdateret
invitation kommer på hjemmesiden snarest (Henrik sender til Janne).
9) Klubtur
Det er foreslået igen at arrangere klubtur til Sverige. Der er p.t. imidlertid megen
usikkerhed om o-løb mv. i Sverige til efteråret. Det blev derfor besluttet at diskutere dette
på ny ved næste bestyrelsesmøde i august.
10) Eventuelt
Næste møde: 17/8

