Referat af bestyrelsesmøde d. 17. juni 2013 i Nordpilen kl. 19-21.30
Tilstede: Asger Jensen, Søren Nielsen, John Blaase, Henrik Boesen, Michael Leth Jess, Gitte Krogh Madsen,
Per Tripax, Runa Ulsøe, Linda Østberg (referent)
Afbud: John Tripax
Kagemedbringer: Asger og Linda

1) Godkendelse af dagsorden:
Under punkt 3 vil der være en generel status vedr. vores økonomisystem.
2) Godkendelse af referat fra sidst:
Referatet fra d. 13. maj 2013 blev godkendt uden yderligere kommentarer.
3) Nyt økonomisystem, 2. behandling
Der er tidligere truffet beslutning om at opsige den nuværende aftale. Asger opsiger aftalen i løbet
af de nærmeste dage. Der er endnu ikke truffet aftale om det nye system. Vi har bl.a. kigget på
Klubmodul. Dette system har dog en masse funktioner, eks. Dankortbetaling, som vi ikke vil
anvende. Det er vigtigt for os, at systemet besidder en overskuelig regnskabsstruktur. Asger vil
præsentere et ny forenklet kontoplan på mødet d. 23. september.
4) Husorden
Henrik’s udkast til husorden i forbindelse med leje af klubhuset blev diskuteret. Forskellige input
vedr. parkering, musik, orientering til nabo, når man lejer huset mail blev diskuteret. Henrik
reviderer udkastet og medbringer det på næste møde.
5) Klubmesterskab, NatCup, VTR, Roskilde 3-dages
Klubmesterskab: Mulighederne er enten, at vi kobler os på et VTR løb eller bruger Allerød’s
klubmesterskabsløb. Vi hælder mest til at koble os på et VTR løb. Michael kontakter Mogens mhp.
koordinering af klubmesterskab.
VTR: Mogens er med i koordinationsgrupppen. Asger nævnte, at det kan være et problem med
skovtilladelser.
NatCup: Det er uvist, hvem der er ansvarlig for dette i klubben. Michael undersøger, hvem der er
ansvarlig for NatCup i Østkredsen. Det blev foreslået at OK Roskilde laver NatCup i Hedeland.
Roskilde 3-dages: Runa har sendt en mail til Køge og Hvalsø, men har endnu ikke modtaget nogen
respons. Vi forventer, at det er i proces. Det blev forespurgt, hvorvidt brugen af Sport Ident er et

krav. Det er noget, som løberne gerne vil have, og det kræver ikke meget ekstra arbejde, så der var
enighed om, at OK Roskilde bruger Sport Ident, når vi laver Roskilde 3-dages.
6) Henvendelse fra Bjørn V. Jørgensen om pre-o.
Klubben har modtaget en opfordring fra Bjørn V. Jørgensen om at lave at pre-o arrangement.
Deltagerpotentialet ved et sådan arrangement blev diskuteret. Det er uvist, hvor mange deltagere
et pre-o løb kan samle. Det blev foreslået, at vi kunne lave en form for byløb for folk med særlige
handicap.
Som OK Roskilde ser det er der 2 veje at gå:
a) OK Roskilde kan kontakte andre klubber i Danmark for at få et bud på potentialet i at afholde
pre-o løb.
b) En anden mulighed er at samarbejde med andre handicaporganisationer, eks. Dansk Handicap
Forbund om at få stablet et arrangement på benene. Det vil givetvis også være en god måde for
OK Roskilde at få goodwill og positiv omtale på.
Michael vil svare Bjørn på hans forespørgsel og vil til en start forsøge at tage kontakt til forskellige
relevante personer.
7) Terminslisten 2014 og 2015
OK Roskilde vil gerne bidrage med et ambitiøst DM sprint i 2015. Muligheden for at lave det som et
dobbelt sprint arrangement i samarbejde med en anden klub blev diskuteret. Det vil muligvis kunne
trække flere deltagere til.
Datoer for hhv. DM Ultralang og DM sprint i 2015 er OK Roskilde ikke bekendt med. Michael kontakter
Bjarke Sucksdorf m.h.p. at få disse datoer klarlagt.
Det skal oplyses, at der arbejdes på at få World Masters 2016 til Sjælland. Det vil betyde skovlukninger
formentlig i Nordsjælland.
Danish Spring afholdt tidIigere i år gav et stort underskud. Forskellige løbskoncepter er blevet
diskuteret for at trække løbere til.
Holbæk Orienteringsklub har henvendt sig til OK Roskilde og meddelt, at de gerne vil lave nytårsstafet i
Hvalsø. Asger har svaret, at vi mener, at det er en dårlig idé, men hvis ønsket fastholdes skal vi nok
sørge for, at kortet er opdateret. Efter dialog med Holbæk er det aftalt, at Nytaårssstafet afholdes i
Kongsøre. OKR er forpligtet til at vedligeholde kortet.
8) Nyt fra udvalgene
a) Roskilde 2go
Der har ikke været nogen deltagere i OK Roskilde. Der har heller ikke været stor tilslutning til de øvrige
aktiviteter. Michael deltager i et møde d. 19. juni vedr. Roskilde2go.
b) SMUK 2013
Der er særligt møde om dette i OK Roskilde d. 19. juni.

Pt. er der 900 tilmeldte, heraf er ca. 300 tilmeldt 10 km ruten. I forhold til sidste år er der flere tilmeldt
på samme tidspunkt, så det tegner godt.
Henrik har ansøgt om, at løberne på 10 km ruten får løv at løbe gennem Boserup skov.
c) Klubaftener - Intet nyt
d) Nyt fra sekretæren – Intet nyt
e) Nyt fra kassereren
Asger gennemgik klubbens økonomiske situation. Den ser fornuftig ud.
9) Næste møde afholdes d. 19. august 2013.
10) Eventuelt
Det blev nævnt, at klubben bør indhente børneattest for de af klubbens træner(e), hvor dette endnu
ikke er på plads. Per Tripax følger op på dette.
Det blev nævnt, at det overvejes at flytte starten på lørdagløbene (den 1. lørdag i måneden) til
Boserupgård i Boserup.
Der har været afholdt et arrangement på Sct. Josef’s skole, hvor OK Roskilde deltog. Ca. 80 voksne og
børn var ude at løbe. Mange udtrykte deres interesse for o-løb i den forbindelse.

