Referat af

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 19. juni 2017 kl. 1900 - 2130 i Nordpilen
Kagemedbringer: Michael
Afbud: Max, Jørgen
1) Godkendelse af dagsorden (5 min)
Punkt om klubtøj tilføjet
2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning (5 min)
a) Bilag 2-1: Udkast til referat vedlagt – Max har ingen kommentarer, John lidt forskelligt
der er forsøgt indarbejdet
Referat fra marts tjekkes og Michael kontakter Anders/Asger om rundtur til private
skovejere.
Referat fra maj
3) SMUK (Ane) (30 min)
a) Status på SMUK
150 tilmeldte (under niveau). Amalie varetager facebook. Kent er bedt om at sende en
mail til alle tidligere deltagere. SMUK fortræninger de tre sidste onsdage før løbet kl 18.
Ane tager bemandingslisten. Højtalere er på plads. Ny opvarmer. Max tager økonomien.
Politiet er kontaktet. Sandwich og pasta fra Kvickly. Havnens telt er booket. Kommunen
leverer scene. Der er møde d. 9. august. Annoncer i Roskilde Live m.v. undersøges af
John.
4) Udlejning af klubhus (Per) (15 min)
a) Forespørgsel fra Roskilde Cykelmotion om at leje Nordpilen
Bestyrelsen er grundlæggende positiv for i princippet en aften om ugen, mødested, bad
og nærmere brug efter aftale. Der kan ikke blive tale om udlejning til medlemmer eller
materielopbevaring. Per anmoder kassereren om at undersøge eventuelle konsekvenser
ifht. kommunen. RCM undersøger tilsvarende deres behov. Beslutning på næste møde.
5) Evaluering af FindVej dag 2017 (Caroline) (30 min)
a) 5-1 Evalueringsskema fra DO-F som vi kan bruge som en ramme om snakken (deadline
passeret for længst):
30-35 deltagere (adresser på 12)
Vejret var blandet
Ingen af de fremmødte kom på grund af uddelt materiale. Snarere facebook
Plakater på skoler, fitnesscentre og supermarkeder
Medaljer var godt og blev genbrugt på skovens dag
Puslespil var ubrugeligt
Deltagere var positive, men vi har ingen set igen (1 fra skovens dag)
Mange var tilfældigt forbipasserende.
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Sammenfatningsvist får vi ingen medlemmer ad denne vej, men vi har jo også Find Vej
hver lørdag...
Vi vil nok deltage igen – men kun som et lørdagsløb med medaljer.
Bestyrelsen foreslår breddeudvalget at stille op ved Naturens Dag.
6) Ændringer af procedurer og diverse rettelser til hjemmeside (John) (15 min)
a) Bilag 6-1 Om hjemmeside
John retter teksterne, sender rundt til bestyrelsen, hvorefter Janne lægger på
hjemmesiden. Støttetakster formuleres konkret som f.eks. ”Udgør i 2017 50%”.
b) Bilag 6-2 Om procedurer
Tilmeldinger går til sekretæren der hurtigt kontakter kassereren med henblik på en
opkrævning. Når den er betalt opretter sekretæren medlemmet i O-service.
7) Nyt fra udvalgene, opfølgning før ferien og kommende arrangementer (30 min)
a) Roskilde 3-dages Køge arrangerer i Hedeland, OKR i Boserup (sted revideres hen over
sommeren). Hvalsø arrangerer sidste etape.
b) SMUK Se tidligere punkt
c) Klubtur Sverige 7.-8. oktober Falkdrevet, Ane tjekker hytter
d) VTR serie TRU går til møde i august
e) Kick-off for lærere 4. august Michael og Rasmus tager til Boserupgård
f) Klubmesterskaber TRU i oktober-november
g) Trail-O Formentlig 22. oktober
h) NatCup 2017-18 Nye kort i Hedeland? Asger
i) Danish Spring 2018 Der har været stævnepladsbesigtigelse.
j) DM Nat 2018 Banelæggermøder i løbet af sommeren. Bo Simonsen FIF er
stævnekontrollant
8) Beslutning om indkøb af klubtøj og 3 årig aftale med NoName
Der bestilles alt minus singletter, der afventer til forår 2018
9) Punkter til næste møde
SMUK kvindeløb, Overnatning klubtur,
10) Eventuelt
Herlufsholm afholder 1.-2. divisionsmatch i Boserup d. 2. september 2018. OKR har booket
skov og Boserupgård.

