
 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde mandag den 19. september 2016 i klubhuset 

 
Kagemedbringer: Janne  

Afbud: Jørgen Henrik  
 

1) Godkendelse af dagsorden (5 min)  

 

2) Godkendelse af referat – udkast vedlagt (10 min)  
 

3) Fire natløb i efteråret – (Asger) (20 min)  

a) Bilag 2-1 Oplæg fra Asger  

 

4) Budget 2017 – hvordan får vi udvalgenes og egne ønsker samlet op (Asger) 20 min  

a) Henrik skriver ”…med henblik på at skabe et lidt større overblik over evt. større investeringer - her er 
vedligehold af huset og grunden gode eksempler - der er måske andre, som ikke lige falder ned i et enkelt 
udvalgs ressort”  

 
5) Status for kommende arrangementer (5 min)  

a) VTR (Mogens)  

b) Klubmesterskab – konklusion på lang mailveksling (?)  

c) Vinterens byløb  

d) Trail-O, 9. oktober (Bjørn)  

e) NatCup, 25. januar 2017 – OBS Hvor? (?)  

f) Danish Spring 2018 (Henrik & Jytte)  

 

6) Nyt fra udvalgene, budgetopfølgning (15 min)  

 
7) Punkter til næste møde  

 

8) Eventuelt  

 

 

1) Godkendelse af dagsorden (5 min)  

 

Dagsorden bliver godkendt med to ekstra punkter: SI til træning og Find Vej 

 
 

2) Godkendelse af referat – udkast vedlagt (10 min)  
Referat bliver godkendt med to ændringsforslag: 

- Punkt 10 sidste afsnit: her skal der står træningsudvalg og ikke ungdomsudvalg 

- Lørdagsløb i efterårsferien finder sted fra 13.00 -16.00 og på onsdag fra 10.00 til 13.00 

 

 Janne sørger for ændringerne i sidste referat. 
  

http://www.okr.dk/index.html


 
 

 

3) Fire natløb i efteråret – (Asger) (20 min)  

a) Bilag 2-1 Oplæg fra Asger  
 

 

Der er enighed om at løbet er en god idé. På denne tidspunkt af året findes der ikke så 
mange andre tilbud. Løbet vil være et godt motionstilbud både for klubbens medlemmer og 

for andre interesserede. Målgruppen er lokale løber, som ellers ikke er så meget ude om 

vinteren og vores egne medlemmer. Samtidig giver den en mulighed for klubben til at blive 

lidt mere kendt og måske findes der nye, som kunne være interesseret i at også prøve lidt 

o-løb på en tidspunkt. 
 

Success kriterier skal hen over de næste uger defineres lidt mere nøje. 

 

Kommunikationsstrategi skal udvikles: Hvordan kan vi finde deltager? Og hvordan kan vi 
reklamere for løbet? 

 

Udgifterne skal dækkes ind. Forslag er 50,- dkk for deltagelse. 

Det ville være fint med ca. 100 deltager, men mindre er også ok. 
Tilmelding via mobil pay. 

 

Som udgangspunkt skal løbet ikke kræve mere end 2-3 hjælper. 

 
 Tidtagning skal i udvalg. 

 Asger søger skov tilladelse ved kommunen. 

 Kommunikationsudvalg bliver bedt om at drøfte en kommunikationsstrategi. 

 

 
3. Budget 2017 – hvordan får vi udvalgenes og egne ønsker samlet op (Asger) 20 min  

a) Henrik skriver ”…med henblik på at skabe et lidt større overblik over evt. større investeringer - 
her er vedligehold af huset og grunden gode eksempler - der er måske andre, som ikke lige 
falder ned i et enkelt udvalgs ressort”  

 
Generelt kører budgettet som planlagt. Der er taget højde for vedligeholdelse af klubhuset. 
 
De enkelte udvalg bliver bedt om at tilbagemelde hvad hver udvalg især har tænkt sig mht. til deres  
budget. 
 
Husudvalg sender budget til maling og fliseprojekt i indkørslen til Asger. 
 
Der bliver spurgt ind omkring status til SI til træning, som blev vedtaget på et møde inden 
sommerferien. Michael søger Friluftsrådet eller en anden fond til det. Klubben bestiller et klassesæt 
når vi har fået et legat. Midlertidigt bliver der en kuffert ’parkeret’ hos Janne, som sørger for at SI 
nemt kan komme med til træningen hver tirsdag, så vi kan træne med tidtagning. 
 

 
4. Status for kommende arrangementer (5 min)  

 

a) VTR er godt på plads. 

Mogens organiserer løb den 11.12. i Kongsøre, Jakob stå for løbet i Boserup 12.3. 

 

b) Klubmesterskab – konklusion på lang mailveksling (?)  

Klubmesterskab med klubfest på sammen aften finder sted den 26.11. 

 Hanne, Sten og Kim har tilbud til at lægge bane, som vi takker for. 

 Breddeudvalget tager sig af organisation af festen. 

 

 



 

c) Vinterens byløb  

    Løb den 1. 11., 6.12. 3.1. og 7.2. er på plads 

    Det sidste mangler en arrangør. 

 

c) Trail-O, 9. oktober (Bjørn)  

Bjørn er fuld i gang med at planlægge Trail-O, 

Der mangler nogle flere hjælper. Ord skal spredes i klubben. 

 

d) NatCup, 25. januar 2017 – OBS Hvor? (?)  

John har undersøgt mulighederne omkring hytterne og skolen i Boserup.  

Natcup skal forgår i Boserup Skov. Den bedste mulighed er at låne Baunehøj hytten. Det 

er den hytte som ligger lige over for Boderupgård. Hytten er lidt stører en Naturcenteret 
og byder på badefaciliteter. Det vil komme til at koste 1500,- dkk at låne hytten. 

 

e) Danish Spring 2018 (Henrik & Jytte)  

Sognegården er booket, porcelæn og sølvbestik skal aftales 

 

f) Find Vej 

Bestyrelsen vil gerne bakke om DOF’s nationale Find Vej dag.  
Breddeudvalget vil gerne bede om struktureret hjælp fra klubben mht. kommunikation, 

skolesamarbejde osv. hvis Find Vej skal gennemføres i 2017. 

Kommunikationsudvalg bliver bedt om at udvikle en kommunikationsstrategi som skal 

sikre at Find Vej bliver bekendtgjort tidlig og så bred som muligt. 
Find Vej 2017 findes sted i Boserup Skov ud fra Naturcenteret. 

 

 

5. Nyt fra udvalgene, budgetopfølgning (15 min)  
- Ungdomsudvalg har gennemført en god Minikursus sidste weekend. 

- Budget kører ok 

- Klubtur til Sælen er planlagt og gennemført 

- Elite har ikke brugt mange penge 

- Breddeudvalg har organiseret o-løb til naturens dag i Boserup. 
- Division ingen stor startudgifter 

- Børn og ungdom har brugt lidt mindre end sidste år 

Husk at ungdomsløber kan få start afgifter betalt for både endagsløb og alm. flerdagsløb 

i Sverige 
 
 

6. Punkter til næste møde  

- Budget 
- Kasserer stopper til nytår vi efterlyser en ny kasserer 

- Personvalg 

- Presseansvarlig til kommunikationsudvalg? 

 

 
     8. Eventuelt  

-   Kalender til lokale booking skal lægges på klubbens website, så alle har mulighed       

    for at se om lokalerne er booket. Det er kun Per som kan ændre i kalenderen. 

 
 

Næste møde: 14.11.2016 

Kagemedbringer: Jørgen 

 

 

 


