Referat bestyrelsesmøde d. 25.06.2015 (afbud fra Linda, Runa og Per)
1.

Dagsorden godkendt. Ekstra punkt 5. b omkring
procedure for henvendelse til Linda og Henrik fra eksterne

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde: Der er
følgende rettelser/kommentarer: John; ikke helt korrekt omkring firmaorientering – ingen deltog i
mødet i Hillerød. Tidligst noget vi arrangerer i 2016. Vi skal inden sommerferien melde tilbage til
medlemmerne om resultatet af survey tidligere på året. Michael er tovholder. Punkt 5. b Find-vej
tages op i Breddeudvalget i løbet af efteråret, meningen var at Michael og Henrik på
klubledermødet skulle høre gode ideer fra andre klubber. 6. Klubledermødet ang. kiosk, har ikke
været bragt op endnu. 10. Kun Fjordens område – dvs den del der hører under Reg. Sjælland, ikke
hele øst hospitalet. Gitte taler med Søren Bredkær -glemt. 8. Søren Nielsen står for Naturens Dag.
Fremover skriver vi aktionpunkter i referatet med rødt.

3.

Klubtur: Vi vedtager at booke hytten ved Häsleholm,
klubben betaler hytten, deltagerne afholder selv udgifter til transport, startafgifter og mad. Michael
melder ud på OKR-list inden sommerferien, så medlemmerne kan reservere weekenden.

4.

Roskilde revanchen: Michael har været i kontakt med
RUC, men der er endnu ikke nogen afklaring om, hvorvidt vi kan få tilladelse til at bruge området.
Alternativt kan kortet fra DM Sprint anvendes. Stævnecenter evt. på Museumsøen. Ulempen er at
der er mange lodsejere, der skal give tilladelse, og det vil kræve en tvungen overgang over Skt.
Clara Vej. Evt. kan man neutralisere en post på hver side af vejen. Vi aftaler at fastholde planen om
at bruge området omkring RUC, hvis de giver tilladelse. Ellers må vi bruge bymidten.

5.

Natcup evt. i Himmelev, gerne efter nytår.
Klubmesterskaber arrangeres afhængigt at VTR løbene, dette planlægges først i august. Mogens
Hald er repræsentant for OKR. Janne snakker med Mogens. Fest samme dag om aftenen. Vi skal
arrangere to VTR løb, gerne i Rørvig og muligvis Hvalsø. Vi har ikke fået de løb, vi har budt ind på i
2016. Diskussion af hvad vi gerne vil arrangere. Der er kun ledigt på terminslisten d. 9.-10. april, og
vi beslutter at lave to løb den weekend med mellemdistance lørdag og langdistance søndag, evt. et
løb med samlet start og gaflinger lørdag.
Ekstra punkt 5B: Hvad er proceduren, når eksterne henvender sig med ønske om, at vi arrangerer
løb? Henrik skriver ud på OKR list og prøver at få samlet en brutto-gruppe, som kan og vil lave løb
lejlighedsvist. Henvendelser vedr. børn og unge skal sendes til Ungdomsudvalget. Michael ser på
spørgeskemaet om nogen har ytret ønske om at ville arrangere løb. Det må aftales fra gang til gang,
hvad det skal koste. Vi har en konkret henvendelse fra en løber fra Søllerød, der vil arrangere løb i
september. John tilbyder at lave dette løb, Henrik sætter John i forbindelse med løberen.
Indrapportering af rettelser til kort: Asger foreslår, at man indtegner det på kortfil vha. Condes. Hvis
man ikke har dette tilgængeligt, så kan man tegne rettelser ind på løbskortet i hånden og aflevere

det til Gunnar, Asger eller Janne. Det er også muligt at indtegne fejlen, tage et billede at løbskortet
og sende det til orienteringskort@okr.dk. Siden med klubbens kort på hjemmesiden trænger i
øvrigt til en opdatering.

6.

Vi har ikke fået de løb, vi har budt ind på i 2016.
Diskussion af hvad vi gerne vil arrangere. Der er kun ledigt på terminslisten d. 9.-10. april, og vi
beslutter at lave to løb den weekend med mellemdistance lørdag og langdistance søndag, evt. et
løb med samlet start og gaflinger lørdag.

7.

Nyt fra udvalgene: Sekretæren: Linda fraværende.
Kassereren: Lidt tvivl om hvorvidt løbsafgifter til Sprinthelgen er betalt, Michael følger op med
Mads Svendsen. Overskud DM Sprint ca. 20-25.000 kr. Evt. Naturens Dag; tovholder Søren Nielsen.

8. Næste møde, 24.08
9.

Evt. Præcisionsorientering/trailløb i oktober; Bjørn
har skrevet rundt og efterlyst hjælpere. Der var bevilliget 10.000 kr til indkørsel, lidt tvivl om
hvilken type belægning, der ønskes. John tager kontakt til Per, der må spørge Husudvalget. Booking
af klubhuset: Der har været sammenfald af møder på det seneste. Ønske om on line kalender, hvor
alle kan booke møder man-fredag. Ikke i weekender. Michael har lavet en version af en googlekalender, hvor dette kan lade sig gøre. Michael snakker med Per Tripax om det. Alle
klubmedlemmer skal have tilsendt et link. Hvis det kan lade sig gøre, så skal kalenderen kunne ses
på hjemmesiden, men der skal ikke kunne bookes direkte herfra.

