Bestyrelsesmøde mandag den 22. august 2016 i klubhuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Sidste mødereferater
Pre-O's placering i udvalgsstrukturen
Biathlon-projekt?
Et årsprogram?
Vintertræninsgrpremiere? En idé fra Sverige
Heldagskursus for voksne begyndere? En idé fra Sverige
Procedure ved indmelding
Status for kommende løb
a) SMUK
b) Klubtur Sverige
c) VTR
d) Klubmesterskab
e) Vinterens byløb
f) Trail-O
g) NatCup, 25. januar 2017
h) Danish Spring 2018
10. Nyt fra udvalgene, budgetopfølgning
11. Punkter til næste møde
12. Eventuelt
Tilstede: Janne, John, Per, Michael, Asger, Henrik, Jørgen.
Afbud: Caroline
---------------1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.
2.

Sidste mødereferater

Mødereferat fra den 2. maj (udarbejdet af Henrik) er endnu ikke afsluttet/godkendt. Henrik mailer
det til alle, som word.
Mødereferat fra den 20. juni blev godkendt (efter at kommentarer fra Asger og John var
indarbejdet).
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Asger præciserede, ift punkt 5 i mødereferatet, at han vil give Andreas besked om at denne får
dækket startafgifter når han løber for OKR.

3.

Pre-O's placering i udvalgsstrukturen?

Trail-o under hvilket udvalg? Beslutning: Et ad-hoc udvalg under Bredde- og Rekrutteringsudvalget.
4.

Biathlon?

Tim Krat fra Boserupgård har henvendt sig for at høre om klubben kan bistå med indkøb af
lasergeværer således at der vil kunne arrangeres biathlon i skoven. Kent Pihl undersøger indkøb af ca.
4 lasergeværer og vender tilbage.
5.

Et årsprogram?

2017-kalender bør forberedes (med f.eks. påskeløb, DM'er, Danish Spring, Fynsk Sprint Cup, løb i
Sverige eller England, klubmesterskab) og tovholdere for hver enkelt skal søges. Henrik mailer ud på
okr list. Der søges idéer, men endnu ikke nødvendigvis arrangør også. Idéer til deciderede
klubtraditioner søges også!
6.

Vintertræningspremiere

Muligheden for en klubaften med et "sjovt o-løb" for at indvie vintersæsonen blev drøftet. Tirsdag
den 25. oktober (den første tirsdag efter efterårsferien og samtidig den sidste inden vi går fra
sommer- til vintertid) blev aftalt. Ved denne lejlighed kunne der også uddeles en folder om VTR, da
dette er en rigtig god og fleksibel mulighed for at få løbet i dagslys i den mørke vintertid.
7.

Heldagskursus for voksne begyndere?

Michael hører nærmere om DOF har et forberedt kursusmateriale og om f.eks. Michael Kreiberg evt.
ville være ankermand, med et passende antal hjælpere. Program præsenteres ved næste
bestyrelsesmøde i september.
8.

Indmelding

Det aftaltes at det fremover er Asger der bør modtage indmeldinger direkte, frem for Jørgen. Først
når der er betalt kontingentforskud, vil følgende blive iværksat: 1) Tildeling af en mentor (via Jan F.),
2) Oprettelse på okr list (Janne), 3) Oprettelse i o-service (Jørgen), samt 4) Fremsendelse af et
velkomstskriv (Jørgen).
I forhold til sidstnævnte ligger der fra tidligere et paradigme til både følgemail og til selve den
velkomsttekst der skal vedhæftes.
9.

Næste arrangementer

a) SMUK: Henrik læser mødereferat fra seneste SMUK-møde og stiller evt. spørgsmål til Ane.
b) Klubtur: Turen er planlagt til 23.-25. september. Der er p.t. 7 tilmeldte. Reminder udsendes.
c) VTR: Mogens har styr på dette. OKR arrangerer i den kommende sæson to af løbene
d) Klubmesterskab: Janne ser nærmere på det.
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e) Byløb: 5 byløb arrangeres igen i den kommende vintersæson, Janne er i gang med planlægning.
f) Trail-o: Bjørn er i gang med at arrangere til 9. oktober, i Himmelev.
g) Natcup: John undersøger mulighed for at bruge efterskolen i Boserup frem for Boserupgård. Sted
besluttes ved næste bestyrelsesmøde i september.
h) Danish Spring 2018: Intet nyt. På et tidspunkt skal der findes ankermænd til bl.a. at opdatere kort
og at varetage IT hhv. Facebook. Jytte og Henrik vil overvåge stævnet i 2017 for at indhøste erfaring.
10.

Nyt fra udvalgene

Asger mindede om at vi skal huske at budgettere de større poster for at kunne få refusion fra
kommunen.
Minikursus skal laves den 17. september, fra Boserupgård. Michael og John får lagt kurset på oservice, Janne lægger invitationen på okr.dk.
I efterårsferien udvides lørdagsløbene, de to lørdage 13-16 samt onsdag 10-13. Der laves bl.a.
almindelige (lørdags-) løb, begynderbaner, "kravlegårdsbane" samt et "QR-kode-løb". Det overvejes
også at montere QR-koder fast på nogle af vore røde pæle.
Træningsudvalget holder møde søndag den 28. august for at planlægge efterårets og vinterens
træning.
Der er dialogmøde i Hedeland 1. september fra kl. 18.30. Asger sender infomail rundt til bestyrelsen
om mødet. John vil forsøge at deltage.
11.

Punkter til næste møde

Ingen punkter drøftet.
12.

Diverse

Asger bragte en idé på banen om – også i rekrutteringsøjemed - at arrangere løb om Lynghøjsøerne
eller Himmelsøen (Darup) med pandelampe, med betaling af f.eks. 20,- i afgift. Løbene kunne lægges
f.eks. første torsdag i måneden vinteren over (november-marts). Asger udarbejder et kort oplæg.
Michael mindede om at Asger evt. kunne skele til Pan Århus initiativ.
Næste møde: Mandag den 19. september. OBS: Jørgen kan ikke deltage.
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