
 

 

Bestyrelsesmøde d. 12. maj 2014 i Nordpilen kl. 19- 21. 

Tilstede: Henrik Boesen, John Tripax, , Michael Leth Jess, Gitte Krogh Madsen, Janne Brunstedt, Runa Ulsøe, 

Asger Jensen, Per Tripax, Linda Østberg, Ane Veierskov 

Fraværende: Søren Nielsen  
Referent: Linda Østberg 
Kagemedbringer: Linda Østberg  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning 

3. SMUK – Status fra Ane 

4. DM stafet 2015 – Udgået, idet Anders ikke kunne deltage 

5. Evaluering af Roskilde2Go i relation til OKR 

6. Status for 3x intro i Boserup 

7. Naturløb d. 14. maj med 250 deltagere – Hvordan bliver 5% af disse nye medlemmer 

8. Medlemsaften: Tilbud om besøg af DOF’s formand d. 18. eller 19. juni 

9. Mails til klubben 

10. Runde – Nyt fra udvalgene og status for kommende mindre aktiviteter 

a) Roskilde 3 dages v. Janne 

b) Nyt fra sekretære 

c) Nyt fra kassereren 

d) MTBO stævne til efteråret 

 

11. Næste møde  

12. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med enkelte tilføjelser/rettelser: Bla. udgik pkt. 4, idet Anders ikke 

kunne deltage i mødet. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat fra 7. april blev godkendt med enkelte rettelser. Asger sender nyt revideret referat til Janne 

m.h.p. offentliggørelse på hjemmesiden. 

 

3. SMUK – Status fra Ane 

Ét funktionsledermøde er blevet afholdt. Alle tidligere funktionsledere stiller op igen. 

Henrik har sendt diverse ansøgninger afsted. 

Gerda Marie har sagt ja til at være sparringspartner med Ane på SMUK kvindeløb. 

 



Annonceringer: Det er besluttet, at vi vil bruge Facebook noget mere. Hanne Møller vil sammen 

med Gitte Krogh sørge for, at der kommer til at stå noget omkring SMUK Kvindeløb på Facebook.  

Vi har derfor ikke bestilt så mange postkort og heller ikke så mange plakater i år, da vi sidste år 

måtte smide en del ud. 

Det blev kort diskuteret, hvordan vi får kommunikeret løbet ud til potentielle deltagere. Der var 

enighed om, at de elektroniske medier, herunder sociale medier er vejen frem. 

Der er varslet en prisstigning på højttaler på 400 kr. John B. har desuden brug for en el tavle.  

Det er blevet diskuteret, om vi kan trykke oplysninger vedr. OKR på bagsiden af startnummeret. I 

øjeblikket undersøges det, hvad dette koster. 

Effekten ved at lave foldere og vedlægge i posen blev igen diskuteret.   

 

Kaffeekspressen har tilbudt at lave et madpakke tilbud. Det koster 60 kr. pr. person for 1 sandwich 

(valg mellem skinke eller laks). Kaffeekspressen står for alt det praktiske, herunder også udlevering 

af sandwichene. OKR vil få 5 kr. pr. solgt sandwich. 

John T. anfægtede prisen på kaffe fra Kaffeekspressen,  som han synes er for dyr. Da vi har 

entreeret med Kaffeeskpressen i forbindelse med dette års løb, kan vi ikke ændre på dette nu. Til 

næste år kan vi diskutere, hvilke firmaer vi entreer med.  

 

4. DM Sprint 2015 

 Anders kommer på næste møde og fortæller nærmere omkring dette. 

Det blev nævnt, at det er vigtigt at få meldt datoerne ud til klubbens medlemmer, da vi kommer til 

at skulle bruge en del mandskab. 

 

5. Evaluering af Roskilde2Go i relation til OKR – stillingtagen til næste periode 

Michael opfordrede bestyrelsen til at læse evalueringen. Det har ikke været en bragende succes set 

med OKR’s øjne.  Der vil blive afholdt en aktivitetsdag på Katedralskolen for skolens elever. Michael 

skriver til Mathilde og Melissa om, de vil overveje effekten af et sådan tiltag med OKR’s deltagelse.  

Michael skriver til kommunen vedr. uafklarende spørgsmål i relation til 3. periode. 

 

6. Status for 3x3 intro i Boserup 

Fra introdagene incl. Skovens dag har vi indsamlet 30-40 mailadresser. Fra Find Vej dagen blev også 

ca. 30 e-mail adresser indsamlet. Ingen af disse har efterfølgende henvendt sig til klubben. 

Breddeudvalget afholder møde d. 19. maj for bl.a. at diskutere, hvilke tiltag vi kan gøre for de 

mange familier, der deltog.  

 

7.  Naturløb 14. maj med 250 deltagere – hvordan bliver 5% nye medlemmer 

I denne uge afvikles Naturløbet pt. med 285 tilmeldte deltagere. Det foregår i samarbejde med 

Syddansk Universitet og kampagnen ”Aktiv rundt i Danmark”. Skolerne modtager forskelligt 

materiale vedr. bl.a. orienteringsløb. Dog er det vores erfaring, at skolerne får dette materiale alt 

for sent, og der er derfor ikke nok tid til forberedelse. 

På onsdag foregår det i Hyrdehøj med 11 personer fra de ”grå pantere” som hjælpere. 

Rekruttering fra denne gruppe af skoleelever blev diskuteret, og vi må erkende, at det er svært at 

rekruttere nye medlemmer ad denne vej.  

Brugen af QR koder blev kort diskuteret som et alternativ til foldere.  

  

 



8. Medlemsaften: Tilbud om besøg fra DOF formanden 18. eller 19. juni 

Den nye formand for DOF, Walther Rahbek, vil gerne besøge en sjællandsk O-klub. Det blev 

foreslået, at også andre klubber kan inviteres til dette møde. Michael skriver tilbage til DOF med 

henblik på et møde. 

 

9. Mails til klubben 

Vi vil gerne være sikker på, at alle mails bliver læst og behandlet. 

Det er derfor aftalt, at Henrik og Linda sætter hinanden cc. på, når der svares på mails til OKR.dk. 

Således kan det bedre registreres, at alle mails behandles. 

Michael orienterede derudover om, at der findes én mail pr. udvalg.     

 

10. Runde: Nyt fra udvalgene og status for kommende mindre aktiviteter 

a) Roskilde 3-dages 

Der er forslag om flg. 3 datoer: 14., 19. og 26. august. 

Køge OK: Står for løbet d. 14. august i Ravnsholte  

Hvalsø er belvet forespurgt vedr. d. 19. august, men vi har endnu ikke fået svar. 

OKR: er ansvarlig for løbet d. 26. august i Gyldenløveshøj. Der efterlyses en banelægger til denne 

dato. 

Anders laver Sct. Hans løb d. 24. juni. Hvorhenne offentliggøres senere.  

 

b) Nyt fra sekretæren 

Nye medlemmer: Teresa Søndergaard (f. 2006) er indmeldt. Asger forespurgte, hvornår vi skal lade 

juniorer betale for at løbe o-løb til træning. Dettte blev diskuteret, og det blev efterfølgende 

konkluderet, at vi først og fremmest bør beskrive det tilbud, der er til de mindre børn.  

Ungdomsudvalget vil tage sig af at beskrive tilbuddene til de mindre børn og for børn fra 10 år og 

opefter. 

O-løb for Mødrehjælpen – Vi har sagt ja til at hjælpe med at lave et lille orienteringsløb i slutningen 

af juli (i perioden 28.- 31. juli) i Boserup. Asger vil spørge Sofie, hvorvidt hun har lyst til at hjælpe 

med det, da dette lægger i forlængelse af det hun beskæftiger sig med på sin uddannelse. 

 

c) Nyt fra kassereren 

På indtægtssiden er vi langt nede. Vi har meldt en del medlemmer ud, da de ikke har betalt 

kontingent. Således ligger vi pt. ca. 9000 kr. under budgettet på kontingent.  

På indtægtssiden er vi ca. 5000 kr. under budgettet dels pga. kredsløbet, der ikke gav det overskud, 

som vi havde budgetteret med. Vores lokaletilskud er 16.000 kr. istedet for 22.000 kr. som 

budgetteret. Dette skyldes en fejl begået i kommunen, hvor der er sket en tastefejl. Asger følger op 

på dette. 

Heldigvis har vi heller ikke haft ret mange udgifter.   

Ved næste møde vil vi kigge på status på regnskabet.  

 

d) MTBO stævne til efteråret 

 Flere af vore medlemmer vil gerne lave et MTBO løb til efteråret. Ca. 60-70 deltagere forventes.  

 Det er endnu ikke meldt ud, at der laves et løb.   

 

 

 



 

 

 

11. Næste møde: Dette er planlagt til d. 16. juni. Flere mødedeltagere nævnte allerede forfald til denne 

dato.  

 

12. Eventuelt:  

Vi havde i starten af betyrelsesmødet besøg af vores nye nabo til klubhuset. Info om klubben blev 

videregivet, herunder brug af klubhuset. Naboen blev også orienteret om brug af klubhuset i 

weekender af klubbens medlemmer. 

Fælles hegn mellem OKR og nabo blev diskuteret. Det blev aftalt, at at OKR trimmer vores del af 

hækken/hegnet. 

 

I Tisvilde har de folder om den lokale o-klub inkl. O-kort med bane i skoven sammen med skovens 

folder. Dette var måske noget, som vi kunne tage op. 

Samarbejde med naboer omkring løb i området: For år tilbage lavede vi løb i området omkring 

klubhuset. Imidlertid var nogle beboere utilfredse med dette, hvorfor vi fik forbud mod at lade 

vores løb foregå i nærområdet. Det ville være rart, hvis vi igen havde muligheden for at lave 

træningsløb i dette område. John T. prøver at genoptage forhandlingen med naboejendommene.  

Casper Lindemann har efterlyst kursus i korttegning og har efterfølgende erfaret, at der har været 

afholdt kursus i dette uden, at Casper er blevet orienteret herom. Casper vil også gerne afholde 

træningsløb, men mangler noget mere information om dette. Dette blev kort diskuteret.  

 


