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Referat for bestyrelsesmøde 
Mandag d. 20. september 2021 kl. 19.00 – 21.30 
 

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

Fraværende: Michael  

Referent: Jørgen 

 

 

1) DOF 
 

Ved dette bestyrelsesmøde var der besøg af Bo Simonsen og Jakob Tolborg fra DOF, da de 

rutinemæssigt besøger klubber for at kunne "holde fingeren på pulsen". Der blev indgående 

diskuteret både ting som vi synes kører godt i klubben og ting som vi gerne ser forbedret. 
Rekruttering af nye medlemmer var for de fleste en meget væsentlig udfordring for os. Bo 

og Jakob nævnte at det mere eller mindre må betragtes som et grundvilkår at mange kun 

dyrker o-løb i en kortere periode, og at dette er vist endnu mere at være tilfældet for 

udendørs-sportsgrene (som vores) end det er for indendørs. De foreslog bl.a. fokus på at 
øge Facebook-begivenheder, at overveje lejlighedsvis samtræning med andre klubber, at 

søge inspiration i naboklubber (der er lykkedes med rekruttering, f.eks. Holbæk), og at 

overveje fælles arrangementer med andre udendørs-sportsgrene, hvor en større 

"rekrutteringsbase" kan være samlet. 

 
John tager kontakt til Holbæk mhp at aftale inspirationsbesøg. 

 

 

2) Afviklede og kommende arrangementer 
 

Crazy Badedyrsræs (hvor Janne og Jørgen hjalp til) gik fint, trods lidt 

beregningsudfordringer. Janne har aftalt med Michael at tilmeldingssystem bør revurderes, 

hvis vi skal hjælpe til igen. Janne/Anders minder Michael om fakturering for vor indsats 
(hvis det ikke allerede er sket). 

 

Intensivkursus blev aflyst pga. nul tilmeldinger, vi kan overveje at forsøge igen næste år 

og evt. med et justeret koncept. Janne foreslår at køre kurset for egne (nyere) medlemmer 
over én weekend, men evt. uden de mest basale/indledende elementer. Dette vil blive 

drøftet frem til jul. 

 

En del interesserede besøgte OKRs stand på Fritidsfestivalen på Kildegården i august. 

Festivalen var arrangeret af Roskilde kommune for alle foreninger, som kunne fremvise 
deres tilbud for borgere med henblik på opstart efter nedlukningen. Ca. 25, især børn, 

afprøvede Johns to orienteringsbaner på området. Jytte, Henrik og John blev suppleret af 

nogle ORK-børn på standen i de 4 åbningstimer. 

 
SMUK ser ud til at give et lille underskud og løbets videre fortsættelse blev diskuteret. Ane 

hører Løberen ad om deres tanker (eftersom de "ejer" løbet og vi arrangerer det for dem). 

 

Forberedelsen til DM Nat kører planmæssigt. 
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Mht. klubtur i Sverige skriver Ane ud på okrlist, idet tilmeldingsfristen er den kommende 

weekend. 

 
Vi takker nej til Alle tiders Tour de France. 

 

Vi har tilbudt at stå for sprintetapen af næste års Danish Spring (i givet fald fredag den 25. 

marts). 
 

 

3) Budget 2022 

 
Budgetønsker fremsendes til Michael senest 15. oktober, dvs. alle udvalgsformænd 

bedes til dette formål gennemtænke indtægter og udgifter, med en kort og overskuelig 

forklaring på hvad de enkelte beløb dækker og hvordan de er estimeret. Michael 

sammenstiller på basis af dette et første budget og udsender det i god tid inden det næste 

bestyrelsesmøde den 1. november. 
 

 

4) Bidstrupskovene 

 
Skoven er på listen over både naturnationalparker (dvs. inklusive indhegning hhv. 

udsætning af store dyr) og urørt skov. Der er møde i brugergruppen den 21. september. 

 

 
5)   Eventuelt 

 

Gymnastik starter i uge 43, men John foreslår at starte allerede i uge 40, dette blev 

bakket op, John iværksætter. 
 

Jørgen får fremsendt endeligt referat fra sidste møde til Janne. 

 

Næste møde blev aftalt til den 1. november. 


