Referat af bestyrelsesmøde d. 23. september 2013 i Nordpilen kl. 19-21.30
Tilstede: Asger Jensen, Søren Nielsen, John Blaase, Henrik Boesen, John Tripax, Michael Leth Jess, Gitte
Krogh Madsen, Per Tripax, Runa Ulsøe, Linda Østberg (referent).
Kagemedbringer: Henrik
1) Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt
Pkt. 5 inkluderer også andre forårsløb. DM sprint 2015 ligger fast. Det ligger som et dobbeltarrangement. Vi er dog ikke pålagt at lave et dobbeltarrangement, men det vil vi gerne.
2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning:
Referatet fra d. 19. august 2013 blev godkendt med mindre korrektioner.
Hjemmesiden er nu også opdateret med div. referater.
3) Ungdomstræning status
Ungdomstræner: Amalie og Melissa var tiltænkt at være ungdomstrænere. Melissa har imidlertid
trukket sig, og der vil samtidig være dage, hvor Amalie ikke kan.
For at rekruttere nye medlemmer er det vigtigt, at fødekæden til klubben opretholdes. D.v.s. det drejer
sig om rekruttering af de 7-8 årige.
Michael foreslog at inddrage nogle af de ældre medlemmer, der kan tage sig af de yngre medlemmer.
Behovet for træner/lederkapacitet blev diskuteret. Det blev foreslået at lave et legekoncept for børn
under 10-11 år. Endvidere blev det foreslået at spørge andre klubber, hvordan de klarer træningen for
denne aldersgruppe. Det blev nævnt, at der kan anvendes aktiviteter i stil med det, der anvendes på
minikurserne.
Der er tale om et tilbud for de 8-11 årige. Selve afviklingen kan foregå i stil med lørdagsløb, dog med
nogle gennemgående instruktører. Bestyrelsen vil på OKR listen efterlyse medlemmer, der vil være med
til at beskrive, hvad dette tilbud skal indeholde samt, hvordan det gennemføres.
Kommunikationsudvalget tænker over, hvordan vi kommunikerer det nye tiltag ud.
Kommunikationsudvalget samt Ungdomsudvalget afholder ad hoc møde omkring dette inden næste
bestyrelsesmøde.
4) Løb for handicappede
Michael har ikke modtaget nogen respons fra Dansk Handicapforbund hhv. Militærets Veteranforbund.
Michael kontakter organisationerne igen.
Michael har talt med Bjørn. Bjørn afventer, hvad vi kommer med.
Det blev foreslået at hverve andre medlemmer fra klubben til evt. gennemførelse af et sådan
arrangement.
5) Forårsløb 2014 – Stævneledere?
• Crossløb i vinterperioden
Asger har talt med løbere i Hellas om at lave et crossløb i løbet af vinteren. Konceptet går ud på at lave
en rute i Boserup, som gennemløbes x antal gange om aftenen med pandelampe på. Asger har idéer til
en rute.

Det blev diskuteret at lave løbet henvendt til kvinder. Det kan laves som en opfølgning på SMUK
kvindeløbet, og vi kan invitere via de mailadresser, som vi allerede har.
Bestyrelsen udsender forespørgsel ud på OKR listen for at efterlyse kvinder, der vil være med til at lave
2 løb inden jul.
• Forårsløb 2014
Terminslistens 2014 ledige datoer er: 16/3 KUM udtagelse, 4/5 evt. KUM, 11/5, 7/9, 28/9, 26/10.
D. 16/3 foretrækkes, da der er KUM udtagelse, Der er endnu ikke taget stilling til skov. Der er heller ikke
endnu ikke taget beslutning om stævneleder/banelægger. Michael forespørger for at finde et par
relevante kandidater.
6) O-ringen Skåne 2014
Det er ikke lykkedes at finde nogle fælles overnatningssteder for OKR i form af hytter m.v. i forbindelse
med O-ringen 2014. Der er mulighed for at overnatte på O-campen. Henrik vil gerne påtage sig at
informere nye løbere om, hvad O-ringen er. Klubben opfordrer til, at vi laver en klubtur til O-ringen.
7) Proces frem mod generalforsamling, dato?
Dato for generalforsamling blev foreslået: D. 6. februar 2014 kl. 19.00. Klubhuset reserveres (Per Tripax
sørger for dette). Henrik laver en køreplan for generalforsamlingen, som er klar til næste
bestyrelsesmøde.
Asger foreslår, at vi tager strukturen i OKR op til revision. Verden har forandret sig og vore medlemmer
zapper måske lidt mere rundt. Michael foreslået, at vi får oplægsholder fra Københavns Svømmeklub til
at komme med et indlæg om, hvordan strukturen/organisationen er i denne klub. Michael følger op.
8) Runde: Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter
a) Klubtur 4-6. oktober
Pt. er der 20 tilmeldte. Tilmelding foregår via klubservice.
b) Natcup 2013 30. oktober 2013
Instruktionen er skrevet. Michael er stævne leder og Asger er banelægger. Mødested er skiklubben i
Hedeland.
c) VTR 2013.
Den 8/12 er OKR arrangør af et VTR løb. Rasmus og Jørgen Krogh er ansvarlig for dette. Asger følger op
på datoerne for øvrige VTR løb.
d) Klubmesterskab/fest d. 2. nov.
Henrik beder Janne om at lægge invitation på OKR siden. Samtidig inddrages Festudvalget.
e) Nyt fra kassereren
Problematik vedr. nye medlemmer blev taget op. Nogle nye medlemmer ser vi aldrig. Hvad gør vi for at
få dem i gang?
Det blev diskuteret, hvordan nye medlemmer melder sig ind. Det blev foreslået, at der på hjemmesiden
står, at man er velkommen til at komme forbi nogle gange før man melder sig ind. En anden mulighed
er at tilmelde sig direkte med betaling v.hj.a. Dankort. På denne måde føler nye medlemmer sig måske
lidt mere forpligtede til at deltage aktivt i klubben. Asger taler med Kent om at lave ¼ års
kontingentbetaling på hjemmesiden.

f) Nyt fra sekretæren
Siden sidste møde er 2 nye medlemmer kommet til. Der er endvidere kommet 2 nye passive
medlemmer til og 1 medlem har valgt at udmelde sig af klubben.
g) Nyt fra øvrige udvalg
•

Ungdomsudvalg: Træning indtil efterårsferien er på plads.

•

Nyt fra øvrige udvalg: 2 legater fra Elitesport er tildelt til hhv. Amalie og Andreas.

•

Klubhusudvalget: Medlemmer betaler ved leje af klubhuset. Det blev diskuteret, hvorvidt
andre klubber også betaler ved leje af klubhuset. Efterfølgende blev det vedtaget, at klubhuset
kan lånes gratis, når der er tale om aktivitet i DOF regi.

9) Næste møde
Dette afholdes d. 11/11. Gitte medbringer kage.
10) Eventuelt.
Henrik laver udkast til ny husorden for leje af klubhuset til næste bestyrelsesmøde.

