Referat for bestyrelsesmøde
Mandag d. 12. april 2021 kl. 19.00 – 21.00, via Teams
Til stede: Merete, Anders, Michael, John, Ane, Jørgen, Janne, Jytte, Henrik
Fraværende: Ingen
Referent: Jørgen

1) Opfølgning fra sidste møde
Det er siden mødet afklaret at vi kun skal arrangere divisionsmatch for 3.-6. division.
John og Ane er nærmest færdige med at rekognoscere i Nykøbing og vil nu begynde at
rentegne kortet.
Henrik har krediteret fotografen og er nu i gang med at opdatere børnebrochuren.
Jytte kan bemærke at 11.-12. september bliver weekenden for voksenkursus.
2) Genåbningsplan
Den 21. maj åbnes der igen op for foreningsaktiviteter (mod coronopas, når det sker
indendørs). Breddeudvalget mødes i maj for bl.a. at diskutere hvornår fællesspisning
genoptages. Hele klubbens genåbning, inklusive også den udskudte generalforsamling, vil
blive løbende vurderet i den kommende tid, i takt med nye udmeldinger.
3) Kommende arrangementer
Divisionsmatch i maj: Michael oplyser, som stævneleder, at det meste nu er på plads. Der
er p.t. 259 tilmeldte.
OOO Cup i juni: Hanne MJ og Anders LK er stævneledere, Holbæk er også aktive i
planlægningen. Finn har lavet banerne i Rørvig, mens Anders har udkast til banerne i
Annebjerg. Indbydelsen er udarbejdet og tilmeldingen er nu åben. Det er forventningen at
stævnet kan gennemføres uden restriktioner, med put & run.
DM Nat: Det er nu afklaret at det bliver den 13. november.
4) SMUK
Den nye hjemmeside er nu oppe at køre, med stor indsats fra især Inge M. Michael har
(direkte i Anes opslag) lavet Facebook-link til hjemmesiden. Hvis vi når 500 tilmeldte, da
vil vi til den tid vurdere "hvor vi er" ift eventuelle restriktioner.
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5) Bidstrup skovbrugergruppe
Der bliver møde den 13. april i skovbrugergruppen og med Lejres borgmester den 19.
april, om konsekvenserne af vildtlommer for brugen af skoven.
6) Satsningsområder
Anders har foreslået mere langsigtede satsninger for bestyrelsen (såsom eksempelvis
rekruttering af nye medlemmer og adgang til flere skove).
Anders kontakter Morten mht at opfordre maksimalt til divisionsmatchen på Amager den
20. juni, som er én af de kommende anledninger, hvor klublivet for alvor kan begynde at
blive som før.
7) Hjertestarter
Merete har fundet link fra Trygfonden om hjertestarter og sender linket til John, således at
det kan sendes rundt til medlemmer. Der var enighed om at hjertestarteren bør med ud til
de større løb som vi selv arrangerer, f.eks. divisionsmatcher, og i stort omfang også gerne
til vore træningsløb.
9) Næste møde
Næste møde er planlagt til den 17. maj.
10) Eventuelt
Michael har tidligere lavet liste over skovejere der ejer interessante skove og sender listen
rundt i bestyrelsen, så vi kan prioritere hvem vi kan kontakte for et evt. samarbejde. Det
søges specifikt at få kontakt til Svenstrup Gods, f.eks. om vi ved at samle skrald en dag
kan få adgang til at løbe i én af deres skove.
Mht støtte til eliteløbere ridsede Michael op hvilken støtte som klubben giver fra forskellige
konti, og hvad løberen selv dækker. Bestyrelsen besluttede - mens Michael af
habilitetshensyn gik udenfor døren - hvordan støtten skal ske og fordeles.

