
 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. juni 2012 i Nordpilen kl. 19-22 

Tilstede: Claus Sihm, Søren Nielsen, John Blaase,  Henrik Boesen, John Tripax, Michael Leth Jess, Gitte Krogh 

Madsen, Per Tripax, Linda Østberg (referent) 

Afbud: Claus Rasmussen 

Kagemedbringer: Linda 

Pkt.  Dagsorden Beslutning 

1) Godkendelse af dagsorden Følgende blev tilføjet til dagsordenen:  

7) Nyt fra udvalgene: Samfundshjælper  

9) a) Kontrolnumre på Boserupkort ved downloads fra       

hjemmesiden,  

b) Fliser ved klubhus 

 

2) Godkendelse af referat fra 

14.05.2012 

Referatet blev godkendt 

3) Økonomi 

 

Den økonomiske situation blev gennemgået ved Claus 

Sihm. Ingen bemærkninger. 

4) Mountainbikeplaner i 

Boserup (MTB klubben) i 

relation til o-løb 

Klubben har erfaret, at MTBK Roskilde har anvendt 

vores kort- det er ikke helt i orden, men det er ikke 

noget, som vi umiddelbart vil gøre noget ved. 

Asger har stillet spørgsmålstegn ved MTBK klubbens 

planer om etablering af MTBK ruter i Boserup. På MTBK 

klubbens hjemmeside står, at OKR bakker op om 

MTBK’s planer i Boserup, hvilket ikke er rigtigt. OKR har 

ikke været taget med på råd i dette. Det blev besluttet, 

at OKR retter henvendelse til MTBK om, at OKR ikke står 

som samarbejdspartner fremover.  

5) Status for kommende 

aktiviteter 

 

a) SMUK 2012 

Tilmeldingerne kommer ind, lidt senere end tidligere år, 

funktionsleder bemanding i gang, pakkehal mangler 

stadig . Kommunikation med sponsorater pågår. 

Møde vedr. SMUK kvindeløb afholdes på onsdag d. 20. 

juni. Pt. er 490 tilmeldt. 



b) Klubtur september  

Michael sender info ud inden sommerferien. Klubben 

giver et tilskud hertil.  

c) Roskilde 3 dages 

D. 28/8 er John Tripax arrangør i Eriksholm. 

d) KUM 2013 

Hvalsø skole er optaget pga. eksaminer i den pgl. 

weekend. Henrik har en kontakt til Modtagecenter 

Avnstrup, men det er endnu ikke afklaret om, det kan 

lade sig gøre. Henrik undersøger, hvorvidt efterskolen i 

Boserup kan huse arrangementet.  

e) Natcup 2013 

Michael kontakter Anders for at finde ud af hvem, der 

er kontaktperson vedr. Natcup. Derefter vil vi prøve at 

finde ud af hvem, der kan være interesseret i at stå for 

det.  

f) VTR 2012-2013 

Mogens deltager i opstartsmøde, men vil gerne have 

input hertil. 

Det blev nævnt, at resultatformidling kan forbedres 

(resultater på stedet – omvendt skal det erindres, at 

tanken med VTR løbene er, at det skal være enkelt at 

afholde disse), brug af vores nye skove (Mogens og 

Asger opfordres til at snakke sammen om, hvilke skove, 

der kan anvendes).    

g) Klubmesterskab i november 

Det er blevet foreslået, at klubmesterskabet kobles 

sammen med VTR løb. Det pågældende løb skal være 

en lørdag, så klubmesterskabsfest kan afholdes 

efterfølgende. 

h) Klubaften om rekruttering 

Dette er udsat til efteråret.  

i) Opfølgning på Find vej dag 

OKR har ikke meldt ind vedr. optrykning af materiale. 

6) Terminslisten 2013 OKR har planlagt med kredsløb d. 17/3 2013 og byder 



ind med dette. Dette løb er KUM udtagelse.  

DM sprint 2015 d. 25/4. Andreas vil gerne lave baner, 

Asger vil kigge på området/kort. OKR byder ind med 

dette. Michael følger op på potentiel stævneleder. 

7) Nyt fra udvalgene Lokaleudvalget: Der bliver snart mulighed for at løbe 

med SportIdent på de faste poster (plader sættes op, så 

SI enheder kan påsættes), bogstavkombinationer på 

faste poster renoveres. 

Hall of Fame: Det blev nævnt, at en digitalramme kan 

tiltrække indbrudstyve. Der arbejdes videre med Hall of 

Fame. 

Henrik: Skadeforebyggelseskursus i Roskilde kommune 

regi blev desværre aflyst. 

Breddeudvalg: Samfundshjælp kan bruges til 

renovering af pæle i Boserup. Søren N. har møde med 

den pågældende samt dennes sagsbehandler på 

mandag d. 25/6. 

Afslutning på lørdagsløb er afholdt: Ca. 50-60 

deltagere, Jørgen og Rasmus havde lavet baner, en del 

ønskede efterfølgende at få mere info om klubben. 

Find Vej dag, efterår 2012: Dato endnu ikke fastlagt, 

Breddeudvalget vil diskutere afviklingen af løbet, faste 

poster i Folkeparken bliver ikke før efteråret, OKR har 

ikke meldt ind med ønsker om diverse materiale. 

Elite: God tur til Sprinthelgen for de der deltog,  

UU: Møde med ungdomsløberne er afholdt, der sendes 

nu en mail ud hver 14. dag (nyhedsbrev). Mange ønsker 

kom op (ønske om en træner; der må gerne være en 

rød tråd i træningen; opfølgning på træningen; bedre 

planlægning af træningen; ønske om opvarmning 

(Amalie vil stå for det); kobling af en erfaren/mindre 

erfaren ungdomsløber for at lære af sine fejl;  

ungdomsløber i ungdomsudvalget, hvor det er relevant; 

ønske om svensk venskabsklub. 

Kommunikation: Møde er afholdt siden sidst. Et par 

rettelser er sket siden sidst på hjemmesiden. Det står 

tydeligt på hjemmesiden, at man kan tilmelde sig som 

familie. 

Der skal være et felt, hvor man kan anføre de nye 



medlemmers alder, tlf. mail. Gitte følger op på dette.     

 SMUK 2012: I fuld gang. Færdselsloven er ændret – 

streamers i bagrude forbudt. 

Mail sendes ud til tidligere løbere, uddeling af SMUK 

kort på klubmedlemmers arbejdspladser,   

Bloggen: Bestyrelsen opfordres til at lægge emner til 

diskussion ind her. Medlemsundersøgelse: Folk vil 

gerne lære mere.   

8) Beslutning om ny klubfane  Klubben har indhentet forslag til design af ny klubfane. 

Der var enighed om, at design nr. 6 faldt i bedst smag. 

Det blev pointeret, at det er vigtigt, at fanen skal have 

et solidt stativ/fod, så den kan sættes op på hårdt 

underlag. Det blev vurderet, at en højde på 4 m er 

tilstrækkelig.   

9) Eventuelt  

 

Fliser: Michael undersøger sagen yderligere hos sin 

kontakt som beskrevet i tidligere referat. 

Der er meget ukrudt omkring belægningen. Det blev 

diskuteret, hvordan dette skal løses. Per skriver til Ane, 

om at dette er en opgave, der skal sættes på 

klubhustjansen.   

Tilskud til Holbæk Adventureløb, Amalie og Hanne 

vandt deres klasse. Klubben besluttede at give et tilskud 

til startgebyret på 100 kr. til hver. 

Navn på overtræksjakke i forbindelse med tryk af 

Sparekasselogo: Sparekassen Sjælland har sagt ja til 

dette.   

10) Næste møde Næste møde er d. 20. august. John Tripax medbringer 

kage. 

  


