
Referat af bestyrelsesmøde i OK Roskilde

onsdag d. 01. februar 2023 kl 19 -21.00, klubhuset

Afbud: Runa, Merete

Referat: Anders

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Generalforsamling 2023:

1. Regnskab 2022  /Martin

2. Indkomne forslag

3. Kommentarer til årsberetning

4. Valg

5. Praktikaliteter

3. Beslutnings og orienteringspunkter

4. Eventuelt

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Generalforsamling

2.1 Regnskab 2022.
Martin gennemgik regnskabet, der udviser et overskud på kr 48.148 mod et budgettet 
underskud på kr 25.514. Dette skyldes højere indtægter fra arrangementer, primært SMUK 
Kvindeløb og mindre aktiviteter, primært i ungdomsafdelingen. Ungdomsløberne har ikke 
deltaget i så mange løb, kurser og lejrer som forventet, trods kraftige tilskyndelser hertil.

Regnskabet er godkendt af revisorerne og blev underskrevet. Martin ser til, at Runa og Merete 
underskriver regnskabet.

2.2 Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag  til generalforsamlingen.

2.3 Foreløbig årsberetning
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Årsberetningen var blevet kommenteret og rettet  via mail. Beretningen blev godkendt. Der 
var en god snak om hvor mange arrangementer vi bør lave som klub og om vi har kræfter til 
at løfte alle de vi hidtil har arrangeret og om vi arrangerer de rigtige arrangementer. 
Diskussionen førte ikke til en konklusion men det blev besluttet at tage emnet op på 
generalforsamlingen.

2.4 Valg

Der kandidater til alle poster. Henrik Boesen skriver referat.

2.5 Praktikaliteter

Ane og Anders bager hver en kage til generalforsamlingen. Vi mødes 18.40 for at gøre klar til 
generalforsamlingen.

Janne gjorde opmærksom på, at mange medlemmer ikke har set, at der er generalforsamling 
den 13/2 – Anders sender mail om den kommende generalforsamling via OKR-list.

Beslutnings og orienteringspunkter

Klubledermøde i Østkredsen 30/1

Jytte gav en fyldig gennemgang af Østkredsens klubledermøde, der blev afholdt 30/1 i 
Nordpilen. Der er fundet en lokalitet til Østkredsdepotet. Orienteringsteknik ØST er meget 
populært og fortsætter i 2023, der er lagt en plan med 48 forskellige træningstilbud, primært 
Nordsjælland.

RIU idrætsfest

Runa deltagelse som klubrepræsentant, herud over deltager Janne, Jette, Ole, Inge, Finn og 
Annette.

Vi har fået tildelt 3-6 div match 8 september 2024

Anders deltager i DOF repræsentantskab 4 marts i Brøndby, klubben kan deltage med 2 
stemmeberettigede delegerede.

Eventuelt

Janne efterlyste en indbydelse til OOO – der er stævneledermøde 2/2 hvor indbydelsen skal 
gennemgås, herefter forventes den at blive offentliggjort.

Janne har tidligere fået en forespørgelse om brug af et udsnit af vores sprint kort over Roskilde
centrum til en lærebog om orienteringsløb. Denne bog er udkommet og henvender sig til de 
yngre børn (læse let bog). Det blev besluttet at Henrik kontakter forlaget og beder om en 
gratis kopi (som erkendtlig for kortudsnittet) og herudover køber 2 eksemplarer, der skal være
i klubhuset.

Klubben har købet domænenavnet ”Skjoldungeløbet.dk” – til fremtidig brug. Det blev besluttet
at købe domænenavnet ”okroskilde.dk”


