Referat for bestyrelsesmøde
Mandag d. 27. maj 2019 kl. 19.00 – 21.00 i Nordpilen
Til stede: Michael, Janne, Max, John, Jørgen
Fraværende: Caroline, Ane,
Referent: Jørgen

1) Godkendelse af dagsorden
Vedtaget.
2) Referat fra sidste møde
Godkendt, kan lægges på hjemmesiden.
3) Status på vores skove
Michael har udarbejdet liste over skove der kunne være interessante at få adgang til (og
Hvalsø OK er ligeledes taget i ed).
Michael tjekker om DO-F allerede har sendt materiale ud til ejere, og Michael og Jørgen
kontakter derefter skovejere (ca. 10 stk.) for en indledende samtale for at sondere
interessen/mulighederne.
4) Aktiviteter ved Lynghøjsøerne
Bestyrelsen er OK med at Asger efter overvejelser har besluttet ikke at arbejde videre med sagen,
som derfor betragtes som lukket.
5) Regnskabsstatus
Max påpeger at det overnatningssted der er fundet til påsketur 2020 har en hjemmeside,
der måske kan forekomme dubiøs, og at det derfor kan være en dårlig idé at betale så højt
et beløb lang tid i forvejen. Max griber fat i Ane.
Bestyrelsen siger god for at John kan råde over yderligere 10.000,- på eliteområdet.
"Mellemtiden" for regnskabet, hér 5 måneder inde i 2019, ser fin ud.
6) Vintergymnastik
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Der er reserveret lokale til næste sæson, og igen torsdage kl. 19-20. Signe spørges igen,
og John spørger andre om de kan varetage træningen de resterende gange (i 2019).
7) MBTO-udstyr
Klubben har modtaget udstyr til klubbens MBTO-arbejde. Michael vil opmuntre Claus til at
reklamere for vores MBTO-DM den 16. juni, i rekrutteringsøjemed.
Byorienteringsløb afholdes den 11. juni, John arrangerer. Stævneplads bliver ved
Palægården. Vi håber at der vil komme en del udefra.
8) Nyt fra udvalgene og kommende arrangementer
Intensivkursus planlægges til den 23.-25. august, Michael skriver til arbejdsgruppen for at
høre status.
Tilmelding til SMUK 2019 er p.t. noget lavere end på samme tidspunkt sidste år (68, mod
160).
Vi har tildelt divisionsmatch (op/ned) den 27. september 2020.
Sankt Hans Løb den 25. juni bliver fra Allan Søgårds have i Vindinge.

