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Referat for bestyrelsesmøde 
Mandag d. 17. januar 2022 kl. 19.00 – 21.20, virtuelt 
 

Til stede: Anders, John, Michael, Jørgen, Janne, Jytte, Henrik, Merete, Ane 

Fraværende: - 

Referent: Jørgen 
 

 

 

1) Godkendelse dagsorden, opfølgning fra forrige møde 
 

Tekniktræning: Christine S. er involveret i samarbejde med bl.a. Sorø om afvikling af 

tekniktræning hen over vinteren. Der har deltaget flere fra OKR i de to afholdte lørdags 

træninger denne vinter. Den planlagte Göteborg-tur blev aflyst (set i bakspejlet var det nok 

uhensigtsmæssigt at klubmesterskab blev lagt i den samme weekend). Der annonces på 
hjemmesiden, Facebook, okrlist samt ved direkte opsøgende kontakt. Næste tekniklørdag 

er den 5. februar i Avnstrup, og alle er velkomne med tilmelding. 

 

De forskellige bidrag til årsberetningen blev modtaget i tide. 
 

Anders skrev ud på okrlist (den 2. januar), om budgetdilemmaer (såsom klubaktivitet, 

rekruttering, kontingent ift. faste udgifter osv.). 

 
Michael vil slå et slag (på hjemmesiden) for WOC, der holdes i trekantområdet den 25.-

30. juni 2022, hvor der bliver publikumsløb. 

 

 

2) Generalforsamling 2022 
 

Er varslet rettidigt og afholdes den 7. februar. Jakob S. er til rådighed som dirigent, Jørgen 

som referent. Posterne som kasserer og sekretær, såvel som formand for 

Træningsudvalget, skal besættes. 
 

Der er ikke indkommet nogen forslag. Forsamlingen afholdes fysisk, men formentlig også 

virtuelt (ad et parallelt online spor), Anders diskuterer det praktiske i dette med Jakob.  

 
 

3) Regnskab 2021 og budget 2022 

 

Michael har udsendt begge før mødet. 
 

Mht. regnskab mødes Michael med revisorerne den 19. januar for at gennemføre rettelser, 

hvorefter Michael rundsender det opdaterede. Alle i bestyrelsen skal underskrive det 

færdige regnskab inden generalforsamlingen. 

 
Mht. budget budgetteres der med et underskud på ca. 29.000 kr., hvilket bestyrelsen 

finder fuldt forsvarligt, i betragtning af klubbens store egenkapital (omend det naturligvis 
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ikke vil være økonomisk bæredygtigt at køre med hvert år). Bestyrelsen vil den kommende 

tid bl.a. se på om en kontingentstigning bør komme på tale. 

 
 

4) Kommende arrangementer 

 

Danish Spring den 25.-27. marts, vi står for fredagen, i Trekroner. OK Øst står for 
tilmelding. Nogle hjælpere (ca. 10-12) har meldt sig, men der er behov for en del flere. 

 

SMUK: Dagbladet bragte artikel om løbet. Planlægning pågår, ledet af Ane og Annette. 

 
 

5)   Klubture 2022 

 

Til påskeløb aftaltes en betaling, for overnatning i hytten, på 200,- for voksne samt gratis 

for børn (under 25 år, bl.a. sat iflg. tilskudsmuligheder). Hyttelejen fordeles med Holbæk 
og Køge ift. antal deltagere. Ane er tovholder. 

 

I forhold til DM-weekend på Bornholm fastholdes tilskud til startafgifter, men der 

arrangeres ikke fælles overnatning (dvs. vi behøver ingen tovholder). 
 

Henrik tilbyder at lave oplæg til klubaften, om påskeløb (hvor også øvrige muligheder, 

såsom WOC, nævnes). 

 
 

6)   Langtidsterminsliste 

 

Vi har fået tildelt et 3.-6. divisionsløb i 2023. Desuden er der ledige DM'er på Sjælland, 
såsom DM Nat 2024 (kunne f.eks. arrangeres i én af de mindre skove i Odsherred) og DM-

weekend i 2026. 

 

 

7)   Orienteringspunkter 
 

Der er intet nyt om naturnationalparker, dvs. så vidt vides er det ikke besluttet hvor de 

skal være. Information kan generelt findes på Naturstyrelsens hjemmeside. 

 
 

8)   Eventuelt og næste møde 

 

Næste møde planlægges til den 14. februar (må senere bekræftes med nye 
bestyrelsesmedlemmer, når disse er valgt ved generalforsamlingen), altså i uge 7. 


