Bestyrelsesmøde d 18. august 2014 i Nordpilen kl. 19- 21.30.
Tilstede: Henrik Boesen, Søren Nielsen, Michael Leth Jess, Gitte Krogh Madsen, Janne Brunstedt, Per Tripax,
John Tripax og Runa Ulsøe
Fraværende: Asger Jensen, Linda Østberg
Referent: Gitte Krogh Madsen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning
Referat fra møde d. 30 juni 2014 blev godkendt med enkelte tilføjelser fra Asger. Michael beder
Linda om at rette til.
Henvendelse fra spejderne, da deres klubhus er blevet lidt forsinket. Enighed om at spejderne kan
bruge Nordpilen i henhold til gældende aftale. Derimod må håndværkerne selv sørge for vand og
strøm til deres skurvogn.
3. Projekt Mini-ORK
John orienterede om, at der har været op imod 18-20 interessede børn ved tirsdagstræningerne,
heraf ca. 3. nuværende klubmedlemmer. Gitte fortalte kort om Allerød OK’s satsning, hvor de har
delt børnene op i aldersgruppen fra ca. 6-12 år, og fra 12-16 år. For de yngste er der alene tale om
skovtilvænning med sjove lege o. lign. John vil køre videre med træningen frem til efterårsferien, og
så skal vi finde et mere blivende koncept. Runa og John går i tænkeboks mht. den fremtidige
udformning. Vi talte kort om muligheden for at lave et set-up som ved lørdagsvagterne i Boserup,
hvor klubmedlemmerne skiftes til at stå for træningen.
4. SMUK Kvindeløb 2014
Der er dags dato 1870 tilmeldte løbere. Onsdag d. 26.08 bliver der bragt et motionstillæg, hvor
løbet bliver omtalt. Henrik kan berette, at det er svært at få tilladelser til afspærringen af vejene på
Skt. Jørgens Bjerg på plads. Der mangler stadig en del mandskab til posepakning, nummerpakning,
poseudlevering og vejvisning. Vi beder Jytte om at sende en rykkermail ud på OKR-listen. Bag på
brystnumrene bliver der en kort tekst med invitation til at komme og løbe med til Introdagen d.
06.09 fra Boserupgaard.
5. Medlemskab af Havneforum
Havneforums telt kan lejes (5000,- eller 10.000,- uden/med opsætning), men er gratis for
medlemmer. Søren taler med sin kontakt i Havneforum om evt. medlemskab. Det koster 100 kr.
årligt.

6. Orientering om sponsorinitiativ
Michael har forfattet et sponsorbrev og sendt ud til ca. 15 lokale virksomheder. Der er endnu ikke
nogen positive tilbagemeldinger.
7. DM Sprint
Janne deltager ikke i dette punkt.
WRE ansøgningen fra Anders Laage Kragh godkendt med en enkelt rettelse. Gebyr ca. 250 Euro.
8. Hækken
Hækken er efter naboens mening og pga. en misforståelse blevet for hårdt beskåret. Gerda får
bemyndigelse til at aftale det videre med naboen, herunder aftaler vedrørende resten af hækken,
evt. indkøb af nye hækplanter mm.
9. Møde med Roskilde Kommune om skolereformen.
Michael vil arrangere et møde med Roskilde Kommune om interessen for at prøve orienteringsløb i
skolerne. DO-F’s breddeidrætskonsulent Gert Nielsen deltager.
Evt. også deltagelse af John og Runa.
10. Løb i Kristianslund.
John deltager i boligforeningens næste bestyrelsesmøde.
11. Runde
a. Udgår
b. En lille gruppe orienteringsløbere vil arrangere MTBO Stævne i Boserup i efteråret. Det er ikke
muligt for Asger at hjælpe med så kort varsel.
c. OKR arrangerer Natcup d. 12.11. Michael er arrangør.
d. VTR-gruppen mødes d. 20.08. Janne deltager for OKR. OKR skal arrangere to VTR løb, formentlig
d. 07.12 og d. 25. 01 i Hvalsøskovene og Boserup, evt. Kongsøre.
e. Klubmesterskabene bliver formentlig afviklet d. 01.11 med efterfølgende fest om aftenen.
f. Udgår da Asger er fraværende.
g. Udgår da Linda er fraværende.
12. Evt.
Klubtur til efteråret blev diskuteret. Bedste bud er d. 27.-28.09, hvor Häsleholms OK arrangerer et
løb lørdag og søndag. Michael forsøger at finde hytte omkring Häsleholm.
John ønsker, at vi på næste møde diskuterer proceduren omkring ind- og udmeldelse af klubben.
Der mangler en koordinator for mentorordningen. John vil skrive ud på OKR-list.
Opvaskemaskinen er gået i stykker, og Aksel har lovet at se på den. Hans umiddelbare vurdering er,
at den kan repareres for 500-1500 kr.
John laver kage-terminsliste, der rundsendes med dette referat.
13. Næste møde: 21. September 2014

