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Referat for 

Bestyrelsesmøde 

Mandag d. 20. juni 2022 kl 19 -21.30, klubhuset 
Kage: Henrik 
Afbud: Martin 
 

Dagsorden 

1. Dagsorden blev godkendt 

2. Status økonomi / Anders –  

1. Opdatering på økonomi - det ser godt ud, indbetalinger ok. 

2. Fremtidig indtægtsgivende aktivitet - Som skrevet ud på OKR-list 
mangler Festivalen frivillige. Vi kunne ikke hjælpe i år. Festivalen vil gerne 
fortælle os om at være frivillig forening og hvad vi kan få ud af dette. De stiller 
gerne op til et klubmøde og fortæller om muligheder. Aftales tidspunkt efter 
sommerferien. 

 

3. Rekrutteringsaktiviteter / Runa & Anders 

1. Etablering af gruppe - Følgende har givet tilsagn: Mogens, Mads P., 
Maria H. Aftales møde efter sommerferien (29 August). 
2. DOF-kampagne i ugen startende 3 september 2022. Se info om 
kampagnen  her og webinarer  her 

3. Indmeldingsformular på hjemmeside - ung senior mangler – tilføjes 
samt sætning om at hvis man ikke har hørt tilbage inden en uge må sekretær 
kontaktes. 

4. Samarbejde med Roskilde kommune: John har talt med Nina fra DOF der 
opfordrer til samarbejde med kommunen hvor kommunen bidrager til vedligeholdelse 
af f.eks. faste poster/find vej. Hvis Nina kan give ekstra info om i hvilke klubber et 
sådant samarbejde er etableret og hvordan kunne det facilitere at etablere lignende 
samarbejde mellem OKR og Roskilde kommune. John spørger Nina. 
Det er nu etableret på find-vej hjemmesiden at man skal oprette sig som bruger for at 
printe find-vej baner. 

5. Motionsarrangement (SMUK) september /Ane 

Tirsdag 6 september. Der er trykt flyers, der reklameres på Facebook og forskellige 
steder i Roskilde. Sendes flyer ud via OKR-list med opfordring til at medlemmer hæn-
ger op på arbejdsplads eller lignende. 

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


 

 

6. Årshjul  

Nedenstående udkast blev gennemgået:  

Måned Aktivitet Ansvarlig 

Januar Udarbejde årsregnskab Kasserer 

 Udsende kontingent opkrævning Kasserer 

 Indkalde til generalforsamling webmaster 

Februar Afholde generalforsamling formand (bestyrelse) 

 Rykker for kontingentopkrævning  

 Årsplan for bestyrelsesmøder formand (bestyrelse) 

Marts DOF repræsentantskabsmøde Formand 

 Gennemgå og opdatere medlemsliste for udmeldinger sekretær 

April   
Maj Planlægge Roskilde 3 dages TRU 

 Finde arrangør for Sct. Hansløb Breddeudvalg 

Juni Udsende træningsplan for efteråret TRU 

Juli   
August Indsende evt. nye børneattester til kommunen formand 

September Drøfte terminslisteløb for næste ansøgning til DOF bestyrelse 

 

Finde arrangører for: 
 * juleløb (banelægger) 
 * VTR løb, 2 løb (banelægger + IT) 
 * Natcup (banelægger, stævneleder, IT) 
 * Klubmesterskab 

 
Oktober Indkalde budget ønsker Kasserer 

 Invitere til klubmesterskabsfest Breddeudvalg 

November Fremlægge budget Kasserer 

 Indsende ønsker om DOF terminslisteløb  

 Udsende træningsplan for foråret TRU 

December Godkende budget Bestyrelse 

 Opdatere årshjul for kommende år  

 Indsende til RIU deltagere i RIU-fest (danske mestre) sekretær 

 Varsle generalforsamling web master 

 Årshjul sættes på hjemmesiden (Janne). Bestyrelse aktion: Gennemse og kom med tilføjelser om 

nødvendigt: 

• Tilmelding til sportsfest af inviterede medaljetagere og klubrepræsentant 

• Oprettelse/udmeldelse af medlemmer i o-service samt opdateringer 

7. Langstidskalender 

Natcup i Ny Tolstrup i 2022 og i 2023 i Boserup –  

Odsherred Open Orienteering i 2023 

DM-nat i 2024 i Annebjerg 22 marts, skoven er booket, barkladen kan benyttes. Parkering kan være 

en udfordring. Holbæk nytegner 



 

 

Der overvejes navne til de store ansvars - poster i forbindelse med disse arrangementer 

(Stævneleder, banelægger m.v.) 

Der skal reklameres for divisionsmatcher i september, da OKR kan risikere at rykke ned hvis vi 

ikke er nok. 

Anders skriver til kredsbestyrelsen vedrørende banelæggerkurser 

For SM-lang og Stafet i 2025 vil OKR byde ind som arrangør (Afholdes i Avnstrup) – Anders 

kontakter Østkredsens Teminslisteadministrator 

8. Beslutnings og orienteringspunkter 

1. Roskilde 3-dages & træningskalender efterår 

11/8, 16/8 + 23/8. Janne har kontaktet Køge om de vil arrangere en etape. 
”påtvungne” arrangører er forsøgt men det er stadig administrativt tungt at 
finde arrangører 

2. Badedyrsrace - Vi har fået henvendelse om vi vil hjælpe – det var 
teknisk ikke velfungerende sidst. 

3. Bolbjerg - Se her 

Henrik formulerer profil med henvisning. 

4. Ren Natur - Vi var for sent ude for 2022. I 2023 vil Merete gerne stå 
for koordinering og tilmelding. 

5. Rengøring klubhus - Som ny rengøringsassistent vil Ane snakke med 
ansøger der evt. gerne vil overtage tjansen. 
6. Skovadgang – naturnationalpark i Bidstrup - Lokal følgegruppe er 
etableret – Flemming Hjort repræsenterer o-sporten. Anders uddybede 
organisationen og forvaltningsplan. Mange repræsentanter er skeptiske 
overfor udsætning af store dyr. 
7. DM-nat 2024 - Skoven og ”Barkladen”, Egebjegvej 172 er reserveret 
8. OOO 2023 - Se langtidskalender 

 

9. Eventuelt,  

1. Nyt fra Østkredsens møde i mandags: Nyt reglement for afvikling af 
orienteringsløb på programmet. O-teknik Øst fortsætter.  

2. Nuværende stræktidsprinter har funktionsproblemer. Aflæsningsud-
styr, hvis der købes nyt, kan dette sende trådløst til mobil (android) samtidig 
med at der printes på papir, men ikke sikkert det er kompatibelt med nuvæ-
rende aflæsningsenhed. Janne afklarer hvad der er den bedste løsning til at 
erstatte nuværende udstyr. 

 

Kommende møder: 15/8, 26/9, 31/10, 5/12 

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

 

https://www.roskilde.dk/da-dk/fritid-og-faellesskaber/faellesskaber/boblberg/

