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Referat for 

Bestyrelsesmøde 

Mandag d. 15. August 2022 kl. 19 -21.30, klubhuset 
Kage: Janne 
Afbud: Ane 
Referent: Runa 
 

1. Dagsorden blev godkendt 

2. Status økonomi: Regnskab for første halvår gennemgået af Martin. Regnskabet udvi-
ser et pænt overskud hvilket primært skyldes: 

a.  lavere udgift til hytteleje til påsketur, da vi delte hytten med Holbæk og deposi-
tum var betalt,  

b. udleje af klubhus er større end budget 
c. noget lavere udgifter til børn og ungdom 
d. ingen udgifter til træning 

Kontingent indtægter og DOF-kontingent er lavere end budgetteret pga. 
gennemgang & opdatering af medlemslisten. 
 
Tilgodehavender hos medlemmer er meget lav og omvendt har en del medlemmer 
større beløb til gode i klubben. 
 
Klubben har et større indskud på kontoen i banken men bestyrelsen vurderer ikke 
at der er alternativer til at have dette indskud, de negative renter er nær 0. 

3. Kontaktet af festival-fonden for at høre om OKR vil være med frivillige. Det foreslås at 
invitere repræsentant til OKR klubaften i efteråret for at informere om muligheder for at 
stille med frivillige. Anders koordinerer og aftaler/inviterer. 

4. Rekrutteringsgruppe etableret, møde afholdes 29. august med brainstorm om mulighe-
der for rekruttering. Se info om Landsdækkende rekrutteringskampagne med Find Vej 
Dage 2022 – sjov motion i det fri her og webinarer om klubudvikling her. Boserupløb 
27. aug. meldes ind som OKR’s aktivitet i DIF’s og friluftrådets naturuge. Boserupløb 3. 
september meldes ind som aktivitet til DOF’s aktivitetsuge (’Find vej’). 

5. Motionsarrangementer, SMUK. Godt 300 tilmeldte pr 22. aug. Organisation er på 
plads, henvendelse til Ane hvis man ønsker at hjælpe på dagen. Henrik vil markeds-
føre SMUK på Facebook. Løberen kommer med salgs-stand, gavekort til Løberen som 
præmier. 

https://uddannelsesplatformen.com/2022/03/15/landsdaekkende-rekrutteringskampagne/
https://uddannelsesplatformen.com/2022/03/15/webinarraekke-klubudvikling-paa-boern-og-unge-omraadet/


 

 

 

6. Urørt skov – Anders afgiver høringssvar med kopi til DOF. Boserup og alle andre stats-
skove på Sjælland vil blive drevet som urørt skov 

7. Kommende arrangementer:  

a. Natcup 9. november arrangeres af OKR. Bliver i Boserup, Henrik er banelæg-
ger. Der skal findes stævneleder samt IT ansvarlig 

b. Divisionsmatch 30. april 2023 forudsat OKR er i 2. division – Arrangeres i Stor-
skoven/Valborup. Nøgleposter skal besættes. 

c. OOO (Odsherred Open Orienteering) 23.-25. juni 2023. Anders koordinerer ar-
rangement med Holbæk. 

d. OKR arrangerer VTR 27. nov. 2022 i Boserup og 5. feb. 2023 i Avnstrup eller 
Tølløse.  

e. VTR 6. nov. 2022 i Munkholm Skov (eller andet VTR, f.eks. VTR-løb søndag d. 
11.12 i Kongsøre og med efterfølgende fejring af mestrene om tirsdag 13.12 
med julemiddag/klubfestmiddag) foreslås som OKR klubmesterskabsløb. 

f. Klubtur til Sverige 1. weekend i oktober. Hässleholm arrangerer løb. OKR beta-
ler startafgift og overnatning. Janne er tovholder. 

8. Ikke yderligere til beslutningspunkter (Kildegaarden ikke velegnet til find vej, det er helt 
bebygget nu) 

9. Evt. – ingen input. 

 

Kommende møder: 26/9, 31/10, 5/12 

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

 


