Bestyrelsesmøde d. 10. november 2014 i Nordpilen kl. 19- 21.10
Tilstede: Henrik Boesen, Søren Nielsen, Michael Leth Jess, Linda Østberg, Asger Jensen, John Tripax
Afbud: Gitte Krogh Madsen, Runa Ulsøe, Per Tripax, Janne Brunstedt
Referent: Linda Østberg
Kagemedbringer: Ingen, da Runa havde meldt afbud
1) Godkendelse af dagsorden
Pkt. 4.d. samt pkt. 9a udgår. De udsættes til næste møde.
2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning fra sidste møde
Referatet fra d. 22. september blev godkendt med nogle få ændringer. Bl.a. er det fremover
sekretæren, der opretter nye medlemmer i O-Service (som hidtil) samt også sørger for, at nye
medlemmer får et password til O-service. Vores officielle velkomstbrev samt sekretærens mail
rettes naturligvis tilsvarende til.
3) Organisation af opgaver i klubben
Michael opfordrede til, at vi kigger på omorganisering af klubben mod en mere projektorienteret
plan. Dette skal bruges med henblik på fordeling af aktiviteter og budget for 2015.
Det blev bl.a. diskuteret, hvor lørdagsløb skal ligge (under træningsudvalg eller Bredde- og
rekrutteringsudvalg?). Vi fortsætter med projektopdelingen, men skal synliggøre, hvilke projekter
der ligger hvor.
Løbstilmelder – denne anses som en assistent til kassereren.
Kortudvalg - Henrik foreslog at der i Projektgruppen oprettes en kortprojektgruppe. Dette blev
vedtaget.
Derudover nævnte Henrik, at udgifterne til RIU’s idrætsfest (ret store udgifter) hidtil har ligget i
bredde- og rekrutteringsudgiften. Det er mere korrekt, at denne udgift hører til i Eliteudvalget.
Dette blev vedtaget.
Michael reviderer planen til næste møde.
4) Planlægning af generalforsamling 2015
a) Endelig fastlæggelse af dato og køreplan
Generalforsamlingen afholdes d. 9. februar 2015. Henrik kontakter Østkredsen for at sikre, at
klubledermøde for Østkredsen ikke skal foregå i Nordpilen på denne dag.
b) Personvalg
Asger (kasserer) – genopstiller.
Henrik – genopstiller
John Tripax genopstiller.
Det antages, at såvel Per Tripax som Gitte Krogh genopstiller,
Søren Nielsen – genopstiller ikke. Henrik prøver at kontakte en kandidat til erstatning for Søren.

c) Sammenlægning af Støtteforening og OK Roskilde
Vi indkalder til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen i starten af januar. Såfremt der her er
flertal for sammenlægningen, men ikke nok fremmødte, kan vi indkalde til ekstraordinær
generalforsamling samtidig med OKR’s ordinære generalforsamling.
Det blev besluttet at afholde den ordinære generalforsamling d. 13. januar 2015. Henrik indkalder
hertil. Regnskabet for 2014 skal være klar til d. 13. januar.
d) Aktivitetsplan 2015 og budgetlægning: Dette udsættes til d. 8. december
i)
De enkelte udvalg fremlægger deres planer
ii)
Der drøftes fælles aktivitetsønsker
iii)
Asger fremlægger det resulterende budget, der derefter trimmes.
5) Henvendelse om Præ-orientering
En henvendelse fra et medlem vedr. medlemskab i Dansk Handicap Forbund blev diskuteret. Det
blev besluttet, at vi går ind i dette.
Asger kontakter Bjørn for at tale med ham om opgaverne i OKR indenfor handicap idræt.
6) Terminslisten
a) WRE sprint før Jættemilen 2015. Vil OKR arrangere et sprintløb – f.eks. på klubhuskortet – lørdag
d. 7. november 2015 dagen før Jættemilen.
For ikke at belaste vore naboer for meget, vil vi gerne undgå at løbet bliver i nærområdet omkring
Nordpilen.
Det blev aftalt, at vi gerne vil gå ind i det og prøver at finde et egnet sted til afholdelse.
b) Terminslisten 2: Divisionsmatch måske ledig – Op/Ned for 2.-5. division d. 18. eller d. 25. oktober
2015.
Da vi har sagt ja til sprint i forbindelse med Jættemilen, som ligger et par uger efter
Op/nedrykningsmatch for 2.-5. divivion, blev det besluttet, at vi ikke vil gå ind i det.
7) Henvendelse fra samarbejde med Ladies Circle Danmark om SMUK Kvindeløb
Bestyrelsen diskuterede henvendelsen. Det er dog ikke afklaret, hvad det ”nationale projekt”
omfatter. Vi har fået oplyst, at projektet støtter et børne- og kvindehus i Sisuomut, Grønland.
Vi må vi dog også kunne forvente en vis indsats fra Ladies Circle Danmark.
OKR kan godt se ideen i at åbne op for en CSR vinkel, men det skal komme fra os selv. Vi meddeler
Ladies Circle, at vi ikke er interesseret.
8) Henvendelse om Fitnessplads
Formålet med en sådan fitnessplads allerede findes flere af disse i kommunen. Bl.a. findes der
skovfitness baner i Himmelev skov, Hyrdehøj skov samt Roskilde Ring.
Michael afslår Chris’ henvendelse.
9) Fra materieludvalget – dette punkt udgår
10) Find Vej Dagen 2015
Iht. oplægget fra DOF lægges der op til at bruge mobiltlf. som et redskab. Vi vil dog hellere køre det
traditionelle tilbud, som lægger tættere op ad orienteringsløb.
Det blev diskuteret, hvor vi skal afholde arrangementet.
11) Info på hjemmesiden om klubspecialister

John vil gerne, at det på hjemmesiden bliver synligt, hvem der har viden om de mere tekniske
aspekter i OKR, Eks. SI, korttegning, printer o.s.v.
Det blev vurderet, at behovet er et andet.
Samtidig blev det foreslået, at vi laver en kursusrække omkring forskellige emner, eks. arrangere et
løb, lave en bane, tegn et kort. Dette kaldes projekt OKR akademiet (Henrik vil gerne tænke
nærmere vedr. dette).
12) Runde: Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter
a) Nyt fra sekretæren og øvrige udvalg
Der er kommet et par nye medlemmer: Gry Flensborg, Jacob Larsen samt Martin Askjær
Nyt fra øvrige udvalg: 2 medlemmer fra klubben har fået guld hhv. bronze ved Verdensmesterskaberne for veteraner i Brasilien.
Fejring af medaljetagerne blev diskuteret. Det blev foreslået, at dette sker ved vores julemiddag.
Bestyrelsen tænker over, hvordan dette skal ske.
b) Status for kommende aktiviteter
Vedr. svar til kommunen omkring OKR’s medvirken i skoleprojekt med Roskilde Kommune:
Vi har meldt tilbage, at vi gerne vil deltage i 2 forløb/moduler.
13) Næste møde
Afholdes mandag d. 8. december kl. 18.30 hos Michael.
14) Eventuelt
Vi har fået afslag fra Sparekassen Sjælland omkring sponsorat til udarbejdelse af O-folder til
placering i Boserup.
Vi er nu blevet medlem af Havneforum.
O-løb for flygtninge, der skal bo på Sct. Hans: Det blev diskuteret, om vi skal lave et o-tilbud for
denne gruppe. Der var positiv stemning for dette.
Roskilde2Go – Vi er ikke involveret i dette længere.
Opgavelisten skal revideres – Michael reviderer denne.

