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Referat af

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 18. juni 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Nordpilen
Tilstede: Janne, Caroline, Ane, John, Michael, Max, Jørgen
Afbud: Referent: Jørgen
Kagemedbringer: Michael
-----1

Godkendelse af dagsorden

Den på forhånd udsendte dagsorden blev godkendt.
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Godkendelse af referat fra sidst

Referatet fra sidste møde blev godkendt. Janne lægger på hjemmesiden.
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SMUK (Ane)

Der er i år bestilt 800 trøjer. Der er p.t. tilmeldt 232 løbere. Ingen koordineringsmøder er
planlagt. Ane drøfter muligheden af en ("reklamerende") artikel med Henrik.
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Inddragelse af nøgler ved udmeldelse

Ole B. har nøgleliste. Max mailer frem over Ole med information om medlemmer der udmelder
sig, så Ole kan bede om at få nøgle returneret (såfremt de har fået nøgle udleveret).
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Budget DM Nat

Det tilstræbes at begrænse udgifterne, idet det første grove skøn på budget allerede nu
indikerer et yderst begrænset, eller intet, overskud.
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Konsekvenser ved manglende reaktion på rykkermails

Max har i år måttet sende op til 3 rykkermails og det er unødvendigt og ikke rimeligt. I år var
der ca. 30 ikke-betalende efter første rykker og 10-12 efter anden rykker. Fremover vil Max i
sin rykkermail skrive at medlemmets konto på o-service vil blive spærret, hvis der ikke
indbetales kontingent før en given dato. Bestyrelsen bakker op om denne linje.
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Principper for SI-udlån

Vi bør ved udleje af SI-udstyr - både til andre o-klubber og til f.eks. skoler - lægge os på et
lejeniveau svarende til Østkredsens (for brikker f.eks. 10 kr./stk.).
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Status for tagudskiftning

Vi har nu fået positivt tilsagn om to tilskud, således at hele finansieringen nu er på plads. Max
har bedt Henning sætte i værk.
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Klubfoldere

Jørgen opdaterer velkomstbrevet (der senest er opdateret i oktober 2015). Eksempelvis guides
til hjemmesidens "Nyt medlem …".
Michael laver forslag til en "checkliste" (med inspiration i hjemmesidens Nyt medlem/Løb og
træning, opremser årets aktiviteter) som nye medlemmer skal igennem for at sikre en god
introduktion.
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Introkursus for nye o-løbere

Michael foreslår at invitere svenskerne, fra Göteborg, bag intro-initiativet til Danmark, så de
kan vise hvorledes initiativet kan "rulles ud" i Danmark. Andre fra Østkredsen kunne inviteres
med ved den lejlighed. En lokalforeningspulje under DGI og DIF (med 45 mio kr.) kan ansøges
om dette. Michael følger op.
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Nyt fra udvalgene, opfølgning før ferien, kommende arrangementer

Træningsudvalget: Roskilde 3-dages bliver i år den 9., 14. samt 21. august (sidstnævnte bliver
i Munkholm Skov ved Holbæk). Klubtur til Sverige er fortsat planlagt til 28.-30. september,
hytte er reserveret, medlemmer blev varskoet via hjemmesiden den 10. maj.
Klubmesterskab: Janne foreslår mulige datoer og beslutning tages ved næste møde. Vi kan
overveje at få en anden klub til at arrangere. Et alternativt format, f.eks. sprint, kunne evt.
også overvejes.
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Punkter til næste møde

Næste bestyrelsesmøde er den 20. august. Af særlige punkter nævntes Jubilæumsløb 2019
samt Naturens dag.
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Eventuelt

John vil søge at få annonce-artikel om Find Vej i Roskilde Dagblad.
Ole B. er i gang med kalender over hvornår klubben er booket.
Janne undersøger køb af en UBS (nødstrømsforsyning), som vi kan bruge når vi laver mindre
løb med PC, således at vi ikke behøver generator.

