OKR-bestyrelsesmøde d. 20. nov. 2013
Referat. Tilstede Michael, Henrik, John T., Per, Asger og Søren (referent)
Afbud: Linda
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min)
2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning (5 min)
3) ”Mini-ORK’er” status (Michael) (15 min)
4) Foreløbig Aktivitetskalender 2014 (15 min)
5) Gimle for børn 11. maj 2014 (Michael) (15 min)
6) Proces frem mod generalforsamling, (6?). februar 2014, herunder budget 2014 (Michael, Henrik, Asger)
(30 min)
7) Runde: Nyt fra udvalgene og Status for kommende aktiviteter (30 min): a) VTR 2013 b) Kredsløb forår
2015 c) Evt. NightTrail etc. (Asger) d) Evt. Løb for handicappede / Præcisionsorientering – status (Michael)
e) SMUK 2014. f) Nyt fra kassereren g) Nyt fra sekretæren h) Nyt fra øvrige udvalg
8) Dokument om Klubhuset Nordpilens husorden
9) Næste møde
10) Eventuelt

Referat:
Ad 1. Dagsorden godkendt
Ad 2. Referat godkendt med mindre rettelser af dato (?)
Ad 3.
-

-

-

Michael har forespurgt på OKR-list om hjælpere og tovholdere til at gennemføre en Mini-OKR
træning. Enkelte hjælpere har meldt til Michael, men ingen tovholdere. Bestyrelsen synes at MiniOKR er et meget vigtigt initiativ til at rekruttere nye unge O-løbere - og medlemmer.
Michael laver en status på hvem der har meldt sig til hvad, og sender en sidste opfordring ud på
OKR-list. Herefter kan der blive tale om at henvende sig direkte til medlemmer til at finde hjælp til
opgaven.
Mail-adresserne fra SMUK løbet kan evt. bruges ifm. rekruttering af børn og børnefamilier til MiniOKR

Ad 4.
-

Klubbens gennerelle aktiviteter er tirsdagstræning, torsdagstræning og lørdagsløb.

-

-

For at få et samlet billede af klubbens aktiviteter 2014, skal alle udvalg lave en liste over planlagte
arbejdsopgaver 2014, disse sendes til Michael eller afleveres senest på næste bestyrelsesmøde 12.
dec.
Det generelle problem med at finde tovholdere, udvalgsmedlemmer, og frivillige til klubbens
arbejde formuleres og drøftes på generalforsamlingen
Kredsløb: Michael vil søge funktionsledere (stævneleder, banelægger, IT-operatør)
Oversigt over stævner 2014: Michael laver en oversigt, med henblik på at få medlemmer til at
melde sig til enkeltopgaver
O-Ringen. Henrik er kontaktperson og indpisker
John T spørger Ane om hytteleje til diverse løb
Find vej dagen: 5. april. Vi skal benytte os af alle de ressourcer og initiativer der kommer fra DOF
mht. Findvej dagen. Søren er tovholder.
Klubtur til Sverige: en god tradition, men det skal undersøges om der er løb på det pågældende
tidspunkt
Høst-åben 25.-26. okt. 2014: interesserede opfordres til at lave en interessegruppe omkring
arrangementet, så flere vil deltage fra OKR
OKR afholder SMUK løb 2. sept. 2014. Ane har været tovholder på SMUK 2013, vi håber også at hun
vil være det i 2014, sammen med en mindre projektgruppe. Henrik vil gerne deltage og undersøge
hvem der ellers er med. Af kvalitets og sikkerhedsmæssige årsager anbefaler bestyrelsen, at der
fremover sættes et maksimumantal på stævnet, på 2000 løbere.

Ad 5
-

Gimle arrangerer børneaktiviteter med bl.a. O-løb, 11. maj. Michael videresender henvendelsen fra
Gimle til John T/ungdomsudvalget

Ad 6
-

Generalforsamlingen den 6. februar. Henrik samler op på formalia omkring indkaldelse, hvem der
er på valg, mmm.
Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen, at Stævneudvalget nedlægges og at opgaven lægges ud
til som enkelte projekter til enkeltpersoner. Det vil dog stadig være ønskværdigt at en person eller
en mindre gruppe vil tage opgaven med at koordinere tovholdere til de forskellige stævner.

Budget 2014:
-

Alle udvalg melder budgetønsker til Asger inden d 6. december.
Alle medlemmer opfordres til at indsende individuelle budgetønsker til Michael, inden den 9.
december. Michael sender en mail ud.
Bestyrelsen afholder budgetmøde den 12. december kl 19.00, hos Michael, hvor budget 2014
drøftes og fastlægges.

-

Ad 7
-

VTR: Mogens har taget initiativ til at finde hjælpere til OKR’s to VTR-arrangementer 8. december og
26. januar. Der er fundet banelæggere til begge løb.
Kredsløb: se tidligere i referatet
Find vej dagen: se tidligere i referatet
SMUK kvindeløb: se tidligere i referatet

-

Kasserens vurdering af OKR’s regnskab 2013, er at det løber fint rundt, og holder sig inden for
budgettet.
Da sekretæren ikke var tilstede, sprang vi dette punkt over

Ad 8.
-

-

-

Henriks seneste version af klubhusets dagsorden blev drøftet. Bestyrelsen er enig om at
intensionen med dokumentet er, ud over at formulere konkrete retningslinjer for medlemmers
private brug af klubhuset, at skabe ro og sikkerhed for klubbens fortsatte sportslige aktiviteter i
huset og i området, bl.a. ved at vise et rimeligt hensyn til naboerne.
Bestyrelsen blev enig om, at Henrik skulle omformuler tre specifikke ting i dokumentet: 1. ordet
villakvarter benævnes med noget der ligger nærmere den benævnelse der findes for området i
lokalplanen. 2. I sætningen ”musik spilles afdæmpet og for lukkede vinduer”, stryges ordene
lukkede vinduer. 3. I sætningen ”Per Tripax adviserer dels naboerne om,…” ændres ordet naboerne
til naboen.
Når disse tre ændringer er gennemført i dokumentet, er det, uden en videre drøftelse i bestyrelsen,
endeligt vedtaget, og kan komme ud ”i arbejde”.

Ad 9.
-

Næste møde, ”budgetmøde” afholdes hos Michael den 12. december. Dagsorden er drøftelse og
fastlæggelse af budget 2014, til godkendelse på generalforsamlingen 6. februar.

Ad 10.
-

Der var ingenting under dette punkt.

Referent, Søren N. 20. november 2013

