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Referat 

Bestyrelsesmøde 
mandag d. 05. december 2022  
 

Deltagere: Ane, Anders, Henrik, Janne, John, Jytte, Martin, Merete.  
 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. 

2. Budget 2023 /Martin 

Klubben har fået en projektor forærende. Der indkøbes en adapter til denne  

Budget 2023 blev gennemgået og vedtaget.  

3. Roskilde Festival 

To teamledere fra Roskilde Festival deltog i klubaften d. 22.11.22 og fore-
lagde OKR muligheden for at være frivillige på festivalen i 2023.  

Klubbens medlemmer kan udtrykke interesse for at deltage på OK Roskildes 
Facebook-gruppe. Bestyrelsen vil tage en beslutning om evt. deltagelse ved 
udgangen af 2022.  

Anders skriver mail (via o-service) til alle medlemmer om at give deres me-
ning om deltagelse tilkende.  

4. Generalforsamling 2023 

Afholdes d. 13.februar 2023.  

Varsles i uge 49 med opfordring til at fremsende forslag senest d. 9.1.2023. 
Der er ledige poster i bestyrelsen, og interesserede opfordres til at melde sig. 

5. Årshjul 2023 

Årshjulet for det første kvartal i 2023 blev gennemgået. 

6. Kommende arrangementer 

▪ OOO – 23.til 25. juni 2023. Sammen med Holbæk OK. Stævnet fore-
går over tre dage med hold-skovstafet samt 2 individuelle skovdistan-
cer i Odsherred  

Der skal findes mandskab til bl.a. etablering af stævneplads og mate-
riel, start, kiosk.  

 



 

 

▪ DM Nat - marts 2024 i Annebjerg-skov.  

Der mangler en stævneleder og kontrollanter. Henrik B og Andreas 
laver baner. 

 

7. Beslutnings og orienteringspunkter 

▪ Der blev drøftet synliggørelse og velkomst af nye medlemmer. Evt. i 
form af nyhedsbrev. 

▪ Lørdagsløb sættes på pause efter d. 17.12.22. indtil foråret. 

▪ Der tilbydes medlemskab for 2023 til halv pris til julegave indtil d. 
24.12.22.  

▪ DOF ønsker informationer om grønne tiltag i klubben, hvilket vi giver 
tilbagemeldinger på i forhold til klubben, vores stævner mv.  

▪ Det drøftes i ny bestyrelse hvilke tiltag, vi vil bede om hjælp til fra 
DOF- sekretariatet.  

 

8. Eventuelt 

Klubben har indkøbt 2 computere til afvikling af løb og fået 4 skærme for-
ærende.  

 

  Næste møde:  1 februar 2023 

 


