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Referat for 

Bestyrelsesmøde 

Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 19 -21.30, klubhuset 
Kage: John 
Afbud: Merete og Runa 
Referent: Martin 
 
1. Dagsordenen blev godkendt 
 
2. Divisionsmatchen blev evalueret. Vi satser på at rykke op i 2023 og vil derfor byde ind på at 
arrangere en 3. – 6. divisionsmatch i 2024.  
 
3. SMUK. Deltagerantallet endte på lidt over 400. Løbet forløb efter planen. Regnskabet er endnu 
ikke færdiggjort, men der forventes et pænt overskud. 
 
4. Budgetprocessen for 2023 blev aftalt. Martin udsender senest den 9. oktober Excel skabelon 
samt detaljeret regnskabsoversigt for hhv. 2021 og de første 9 måneder af 2022. Deadline for 
returnering af budgetinput er den 24. oktober, så foreløbig budgetudkast er klar til næste 
bestyrelsesmøde den 31. oktober. Det endelige budget fastlægges på bestyrelsesmødet den 5. 
december. 
 
5. Rekrutteringsaktiviteter. Rekrutteringsgruppen har afholdt indledende møde. Gruppen kommer 
med indstilling til aktiviteter i 2023 på bestyrelsesmødet den 5. december 2022.  
Lørdagsløbene i Boserup skal gentænkes grundet vigende deltagerantal.   
 
6. Oversigt over bemanding til kommende arrangementer blev gennemgået. Arrangementer frem 
til udgangen af 2022 er dækket ind, mens der fortsat er ubesatte poster for 2023 løbene. 
 
7. Kandidater til bestyrelsen blev diskuteret. Der tages kontakt til bestyrelseskandidater. 
 
8. Beslutnings- og orienteringspunkter: 

• Det blev besluttet at der indkøbes to pc’er til afvikling af løb. Anders kontakter Mogens 

herom. 

• Grundet de høje energiomkostninger blev det besluttet, at saunaen ikke må anvendes i 

dette vinterhalvår. Ane sørger for det praktiske.  

• Børneattester er indhentet. Alt er ok 

 



 

 

9. Eventuelt 
John sørger for, at der indkøbes børne-/ungdomsløbetrøjer af typen ”Combat”. Der indkøbes 5 
stk. i størrelse 130 og 5 stk. i størrelse 150. Børne/-ungdomstrøjer udleveres fremadrettet mod et 
depositum svarende til den pris som medlemmer normalt kan købe klubtøj til. Depositum 
tilbagebetales ved returnering af trøjen. 
 
Janne foreslog som indtægtsgivende aktivitet, at vi kunne arrangere en pendant til Danmarks 
længste o-løb, rettet mod adventure racere. 

 

Kommende møder: 31/10, 5/12 

Kageliste: Anders √, Ane √, Henrik √, Janne √, John √, Jytte, Martin, Merete, Runa 

 


