
 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. august 2012 i Nordpilen kl. 19-22 

Tilstede: Claus Sihm, Søren Nielsen, John Blaase, Henrik Boesen, John Tripax, Michael Leth Jess, Gitte Krogh 

Madsen, Per Tripax, Linda Østberg (referent) 

Afbud: Claus Rasmussen 

Kagemedbringer: Linda 

Pkt.  Dagsorden Beslutning 

1) a) Godkendelse af  

dags orden 

b) Godkendelse af referat 

fra d. 18.06.2012. 

Godkendt 

 

Opfølgning på pkt. 4 i referatet fra d. 18.06.2012 : MTBK 

klubben har taget OKR’s logo væk fra deres 

hjemmeside, og det nævnes ikke længere, at vi 

samarbejder med dem. 

På baggrund af sidste bestyrelsesmøde: Formanden 

tager kontakt til de skovdistrikter, som OKR har kontakt 

med for at høre, hvornår driftsplanerne kommer i 

høring. 

Referatet blev godkendt 

2) Økonomi 

 

Den økonomiske situation blev gennemgået ved Claus 

Sihm. Ingen bemærkninger. 

3) Økonomisystem 

 

Vores nuværende økonomisystem (Foreningspakken) 

ophører, og vi overgår derfor til et andet (Klubmodul). 

4) Økonomichef (Kasserer)  Claus S. ønsker ikke at fortsætte som kasserer til næste 

år, idet han kommer til at bruge mere tid på sit lønnede 

arbejde. Michael og Claus laver i samarbejde et job 

opslag til hjemmesiden. 

5) Forslag om nyt 

æresmedlem   

 

Der er stillet forslag om et nyt æresmedlem. 

Bestyrelsen er positivt stemt overfor forslaget og går 

videre med det. 

6) Status for kommende 

aktiviteter 

a) SMUK 2012 

Tilmeldingerne går fint. De der ikke har betalt, får en 

rykker. Aftale omkring tryk af startnumre og pakning af 

disse er lavet. Poser pakkes d. 1/9 i Taastrup. Der er 



ligeledes styr på bemandingen.  

b) Klubtur september 

Der er planlagt tur til Karlshamn med henblik på 

deltagelse i OK Skogsfalkens ”Falkdrevet”.  

c) KUM 2013 (2. weekend i maj) 

Henrik har forespurgt 2 steder vedr. overnatning, men 

har endnu ikke fået endelig bekræftelse. Efterskolen i 

Boserup er muligvis positivt indstillet, men der kan 

muligvis være et problem vedr. alkohol til unge over 16 

år. Lørdag står OK Sorø for den individuelle 

konkurrence, mens OKR står for fest lørdag og stafet 

søndag. Henrik finder sammen med Tom Nesgaard ud 

af, hvem der laver hvad.   

d) Kredsløb forår 2013 

Sidst blev vi enige om at søge om kredsløb d. 17. marts 

2013 , men denne weekend er der Danish Spring (fejl i 

terminslisten). I stedet er vi blevet forespurgt, om vi vil 

lave kredsløb i weekenden efter Påske. D.v.s. vi skal 

bruge mandskab til to arrangementer indenfor kort tid. 

Derfor blev det besluttet, at vi ikke vil lave kredsløb i 

foråret 2013. 

e) Natcup 2013 

Datoen er endnu ikke fastsat. Der mangler en 

stævneleder, en banelægger samt en skov. Michael 

spørger, om Kent vil være stævneleder og Per Tripax vil 

være banelægger. 

f) Byløb over vinteren 

Der er planlagt byløb hver den første tirsdag i perioden 

november til marts. Derudover er planlagt ”Din grønne 

by” over 3 tirsdage i efteråret. Dette er tænkt som et 

internt 3 dages parkløb.  

g) VTR 2012-2013 

Mogens deltager i møde om dette d. 22/8. Igen blev 

resultatformidling diskuteret. Såfremt det er muligt, ser 

vi gerne, at resultater printes på stedet. Mogens bliver 

bedt om at gå videre med dette ønske. 

h) Klubmesterskab i november 

D. 27/10 er foreslået til afholdelse af klubmesterskabet.  

Festudvalget skal gøres bekendt med denne dato af 

hensyn til planlægningen. 

 

 



i) Klubaften om rekruttering 

Dette er ikke planlagt endnu. 

7) Lønnet træner Profil for træner. Vi har ingen på bedding pt.  

John T.: Ungdommen har brug for en person, der kan 

samle ungdommen og snakke med dem før og efter 

træning. Det behøver ikke nødvendigvis at være en 

meget erfaren løber. UU går videre med dette.   

8) Nyt fra udvalgene Ungdomsudvalget: Der er blevet holdt møde med 

ungsdomsløberne omkring deres tanker og idéer vedr. 

træning. Der er intet input fra de unge med, hvem af 

dem, der vil sidde med i Ungdomsudvalget. 

Ungdomsudvalget har rykket hhv. Amalie for kontakt til 

Zoltan samt Rasmus for kontakt til svensk venskabsklub. 

Breddeudvalget: To nye medlemmer er kommet til, 

Birgitte og Jais.  

Introforløb i forbindelse med lørdagsløbene kører på 

udvalgte lørdage. D. 22/9 er der endvidere åbent hus i 

klubhuset mellem kl. 14 -16. Der er selvfølgelig også løb 

i Boserup denne dag. 

Evaluering af find vej dag foregår på lørdag til DM. 

Det har tidligere været på tale, at en person under 

Kriminalforsorgen kunne bruges til at renovere 

opsætningen af pæle i Himmelev. Vedkommende var 

p.g.a. fysiske skader ikke i stand til at foretage dette 

arbejde. Pt. vides det ikke, om dette bliver til noget. 

Sekretær: 

Der har på det sidste været mange henvendelser vedr. 

SMUK kvindeløb, der handler om det IT tekniske. Også 

henvendelser fra løbere i Hillerød. Der bør tænkes over, 

hvordan vi griber dette an i forbindelse med næste års 

løb. 

Kommunikationsudvalget:  

Der blev uddelt flyers i lørdags på Algade. Der er rettet 

henvendelse til borgmesteren i håb om, at hun stiller op 

og også siger et par ord inden start. Familiedag er 

planlagt til d. 22/9 samtidig med åbent hus dag. 

Informationsfolder om OKR uddeles på familiedagen.  

I forbindelse med SMUK løbet reklameres der for 

introdage og familiedag. Asger laver en lille 

konkurrence ved Vikingeskibsmuseet.  



Eliteudvalget:  

Det kan efter alt at dømme blive svært at opretholde 

status som elitesatsklub, idet vi ikke lever op til alle 

kravene. Kommunen vil snarligt foretage en evaluering 

over, hvilke klubber der fortsat skal være med. 

 

Lokaleudvalg: Intet nyt. Oprydningsdag skal planlægges. 

9) Eventuelt  

 

Økonomi:  

Klubtrøjer er bestilt, men ligger på lager. De første blev 

solgt til 100 kr. Derefter har prisen været 250 kr., men 

en trøje koster 389 kr. Skal vi fortsætte med det? Det 

blev besluttet at fortsætte med denne praksis. 

Klubaften: Elektronisk grej – skal huske at få planlagt 

dette. 

Der har været en mindre heldig situation med vores 

nabo som følte sig generet af støj. Det blev besluttet, at 

vi fremover informerer de nærmeste naboer, når der 

afholdes private aftenarrangementer. Per tilføjer dette 

til skrivelsen omkring udlån af klubhuset.  

10) Næste møde Næste møde er d. 24. september.  Søren N. medbringer 

kage. 

  


