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Referat for bestyrelsesmøde 
Mandag d. 4. marts 2019 kl. 19.00 – 21.30 i Nordpilen 
 

Til stede: Michael, Janne, Caroline, Ane, Max, John, Jørgen 

Referent: Jørgen 

 
 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

 
Vedtaget. 

 

 

2) Referat fra sidste møde 

 
Godkendt, kan lægges på hjemmesiden 

 

 

3) Opfølgning 
 

Det afholdte instruktørkursus gik fint (se opslag på hjemmesiden 4. februar), der var 

deltagelse af 14 klubber, eller 29 personer. Ballerup og AMOK planlægger allerede selv 

kurser, selv (OKR) påtænker vi kursus den 23.-25. august 2019 (over enten 2 eller 3 
dage), og vi kan tilbyde deltagere gratis OKR-medlemskab resten af året. 

 

Tilskud til tøj til nye (voksne) lægges ind som del af ovennævnte august-kursus (som et 

minimalt tillæg til kursusafgiften). 

 
Tilskud til flere ture: Der prioriteres tilskud til dels påsketur (da der typisk her er mange 

deltagere og det er meget familieorienteret), dels DM sprintweekend (i Grindsted i Jylland). 

 

Michael foreslår dels besøg i klubben af en løbecoach (én træningssession), dels en 
rulleskiseance. Michael iværksætter den førstnævnte. 

 

 

4) Tiomila 2019 
 

Ingen ungdoms- eller damehold er tilmeldt Tiomila 27.-28. april, men ét herrehold ser ud 

til at kunne stilles. John tilmelder holdet, og John og Max aftaler mht økonomien 

(udgiften trækkes fra klubtur-posten i budgettet). 
 

 

5) Byorienteringsløb 

 

John kontakter Gert samt laver banerne (fra begynderbaner til "svære" baner), den 4. 
eller 11. juni. 
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6) Jubilæum 

 

Flyttes til lørdag den 13. april, sekundært 4. maj (efter mødet: Den 13. april blev valgt). 
Caroline checker disse datoer med breddeudvalget. Hanne P. står for at bestille 

receptionsmaden (tapas-stil). Morten er bedt om at lave en oversigt over seneste 10 år, og 

dette kan da efterfølgende samles med ditto fra 25- og 40 årsskrifterne. Der pyntes op i 

klubhuset med gamle kort og Susanne laver en quiz om klubbens historie. Løb kl. 10-12, 
reception kl. 13. Michael spørger Asger om han har lyst til at lave løbet (efter mødet: John 

har tilbudt at lave baner). Michael færdiggør ligeledes invitationen og sender den derpå 

ud. 

 
 

7) Løb for politiet 

 

Rasmus arrangerer politiets løb, indtægten går til klubkassen, men Rasmus kan da 

omvendt ansøge klubben om tilskud til noget o-løbsrelateret, se pkt. 11. 
 

 

8) Skiklubben OKR 

 
Medlemmer der ønsker at gøre brug af skiforbundets ydelser tilmelder sig uden videre 

direkte til forbundet (og der trækkes da 45,- årligt). Max finder ud af det praktiske. 

 

 
9) OKR list 

 

Mht fælleskørsel foreslår bestyrelsen at man benytter bloggen, da der sendes helt 

uforholdsmæssigt mange mails rundt til alle, når okr list benyttes til dette. Ane sender 
besked ud på okr list herom. 

 

 

10) Langtidsplanlægning OKR 

 
Michael lægger billet ind på at vi næste år (i 2020) arrangerer 3/4, 4/5 samt 5/6 division 

op/ned. 

 

 
11) Nyt fra udvalgene 

 

Michael har mindet 2 x Claus om at de arrangerer MTBO DM Mellem den 16. juni 2019. 

 
Tilmeldingen er åben til SMUK. Ingen særlige bemærkninger. 

 

Lægning af nye fliser foran klubhuset er foreløbig skønnet til 100.000-200.000 kr. Max har 

været i kontakt med kommunen og han skønner at der er en realistisk chance for at få 

tilskud til det. Det blev besluttet at Max ansøger kommunen om 100.000. 
 

Ane indkøber ny motionscykel, til erstatning for den nu helt nedslidte. Bestyrelsen 

godkendte/afsatte 5.000,- til dette. 

 
Punkt til næste møde: Hvem er klubbens skovkontakt?  

 


