Referat for Bestyrelsesmøde
Mandag d. 29. oktober 2018 kl. 19.00 – 21.30 i Nordpilen
Kagemedbringer: Michael
Referent: Jørgen
Afbud: Ane, Caroline
1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning fra sidste møde
Godkendt. Jørgen sender endelig version til Janne, så det kan lægges på hjemmesiden.
Ingen særlig opfølgning fra sidst.
3) Tiomila 2019 som klubtur
Bestyrelsen foreslår, også efter forslag fra Christine Svendsen, at arrangere klubtur til
Tiomila den 27.-28. april 2019. Klubben dækker startafgifter. Michael laver opslag til
hjemmesiden og spørger Christine om hun vil stå for træningstur forinden, med 16.-17.
marts 2019 som et oplagt bud. Tilmeldingsfrist vil være den 4. marts 2019.
4) OKR som skiklub
Michael har været i dialog med skiforbundet. Medlemmer i OKR kan blive medlemmer af
Dansk Skiforbund for 45,- årligt. Herved kan disse medlemmer stille op til f.eks. Vasaløbet.
Vi ansøger om (klub-) medlemskab, mens Michael følger op på evt.
medlemsadministration. Efterfølgende skal der lægges opslag på hjemmesiden.
5) Diverse fra kassereren
Bestyrelsen bakker op om Max' forslag om at deltagelse i Roskilde tredages bliver gratis for
medlemmer (dette vil også være i tråd med at der reelt er tale om et træningsløb, og
sådanne er jo almindeligvis gratis). Derimod fastholder vi at ikke-medlemmer skal betale
ved lørdagsløb.
For familiemedlemsskab ændres reglernes formulering fra "Omfatter alle i en husstand med
samme postadresse." til " Børn er omfattet af familiemedlemsskabet til og med det
kalenderår, hvor de fylder 24 år uanset bopæl."
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I regler for Juniormedlemsskab ændres følgende: "Gratis start ved klubbens egne
træningsløb, ligesom klubben betaler startafgiften for børn og unge indtil det kalenderår
hvor man fylder 25." til: "Gratis start ved klubbens egne træningsløb, ligesom klubben
betaler startafgiften for børn og unge til og med det kalenderår hvor man fylder 24."
Reglen for juniorer der siger "Ved deltagelse i Danmarksmesterskaber og udtagelsesløb
uden for Sjælland gives et transporttilskud på 50% af de faktiske udgifter, dog max. 100,kr." fjernes. Den bliver næsten ikke brugt og kan være lidt bøvlet at administrere og tolke.
Vi betaler 635 kr. for at have forsikret det SI-udstyr, der ligger hos Mogens for op til 82.000
kr. Det dækker kun tyveri fra adressen, ikke når det er med i skoven. Det aftaltes at vi
opsiger den forsikring.
6) Klubfoldere
Michael og Janne laver Find Vej folder som kan ligge i Boserup.
De to reviderede brochurer, "Velkommen i OK Roskilde" og "Orienteringsløb for begyndere",
blev begge godkendt. De vil blive printet og lagt dels til lørdagsløbene, dels til at ligge i
klubben.
Jørgen afslutter velkomstbrev (med indarbejdelse af det "årshjul" som Michael har
udarbejdet), med sparring fra John.
7) Forberedelse af generalforsamling 2019
Dato: Mandag den 4. februar 2019
Max, Ane samt alle udvalgsformænd er på valg næste gang. Max vil gerne fortsætte til
januar/februar 2020, men næppe længere. Michael er ikke på valg og fortsætter således til
2020.
Sidste år aftalte bestyrelsen at vedtægterne skulle ændres, da der ikke, som det er krævet,
står noget om tegningsret. Bestyrelsen beslutter at forelægge dette for 2019generalforsamlingen:
• Klubben tegnes udadtil af formanden og kassereren i fællesskab.
• Ved salg og pantsættelse af fast ejendom samt optagelse af lån tegnes klubben af
den samlede bestyrelse
• Kassereren kan modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser
• Bestyrelsen kan bemyndige medlemmer af klubben til at tegne denne i nærmere
fastsat omfang

8) Nyt fra udvalgene
Introduktionskurser for voksne begyndere bliver den 2.-3. februar 2019. Michael skriver ud
til klubben i nær fremtid.
Til Natcup den 6. februar 2019 overvejer Henrik Boesen at melde sig til banelægger.
9) Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 3. december.

