
 

Bestyrelsesmøde d. 24. august 2015 i Nordpilen kl. 19.30- 21.30   

Tilstede: Henrik Boesen, Michael Leth Jess, Linda Østberg, Asger Jensen, John Tripax, Gitte Krogh Madsen, 

Per Tripax, Janne Brunstedt, Caroline van Bronswijk  

Afbud: Runa Ulsøe 

Referent: Linda Østberg 
 
Kagemedbringer: Michael Leth Jess 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. Ekstra punkt 6.i tilføjet ”Sjov i efterårsferien”. 

 
2) Godkendelse af referater fra sidst og opfølgning fra sidste møde 

Referat fra sidste møde d. 25. juni 2015 blev godkendt med enkelte rettelser/tilføjelser. Se ovenfor. 
Pkt. 2: Udmelding tilbage til medlemmer vedr. resultat af medlemsundersøgelse er ikke foretaget 
endnu. Michael er på opgaven. Gitte har endnu ikke talt med Søren Bredkjær vedr. tilladelse til at 
løbe på Fjordens område (Reg. Sjælland). Gitte følger op. Pkt. 5: Klubmesterskabsløb v. VTR kredsen 
er aflyst.  Pkt. 5: Siden med oplysninger om klubbens kort trænger til opdatering. Pkt. 5.b. Input fra 
Michael om, hvorvidt der er medlemmer der i medlemsundersøgelsen har ytret ønske om at 
arrangere løb. Michael undersøger sagen.   
 

3) Indledende snak om fremtid og status for de faste poster (John Tripax) 
John har søgt en pulje i Roskilde kommune til vedligeholdelse af vore faste o-poster i parker o.s.v.,  
og vi har fået tildelt 17.400 kr. Flere medlemmer vil gerne løbende kontrollere de faste poster, så vi 
hele tiden checker status på de faste poster i Hyrdehøj, Himmelev, Folkeparken, Boserup samt 
Greve. De enkelte medlemmer kan så melde ind til en tovholder/koordinator, der sørger for at 
posterne bliver vedligeholdt. 
Henrik foreslog, at dette arbejde lægges i et udvalg. John Tripax vil gerne forhøre sig, om arbejdet 
med vedligeholdelsen af poster kan ligge i ”de grå panteres” regi. Inden næste bestyrelsesmøde 
forventes det at have en melding fra ”de grå pantere”, om hvorvidt de vil bistå med dette arbejde. 
Husk i øvrigt at inddrage Søren Nielsen i dette arbejde, da han var tovholder på implementeringen 
af posterne.  
 

4) Orienteringsløb i folkeskolen (Henrik) 
Henrik fik ved sidste bestyrelsesmøde en opgave med at samle en brutto-gruppe, der kan og vil lave 
løb lejlighedsvist i forbindelse med eksterne henvendelser. 
Foreløbig har Henrik lavet en simpel lærervejledning, som lærerne kan bruge. Det blev oplyst, at  
Gert Nielsen og Erling Thisted, DOF også har udarbejdet materiale til brug for skoler. På DOF’s lere  
På DOF’s hjemmeside kan man se mere herom.    
Der var enighed om at lægge vor lærervejledning på hjemmesiden. Asger læser korrektur på 
Henrik’s forslag. Henrik lægger også en form for link/reklame for OKR ind her. Henrik tager kontakt 
med Gert/Erling omkring hvilke tanker de har gjort sig om skole o-løb.   
 



5) Meddelelser fra formanden  
Vi har modtaget en mail om talentudviklingspulje hos Roskilde kommune, hvor der kan søges midler.  
Michael sender mail til Eliteudvalget. 
 
OK Roskilde på vej mod 2020: Vi har endnu ikke modtaget noget fra Gert Nielsen. Det forventes, at der 
i løbet af efteråret være en seance omkring et aktuelt emne. 
 
Tidtagningssamarbejde: Vi har et samarbejde om tidtagningsudstyr med Farum, Hillerød, Tisvilde samt 
Allerød. Farum har ønsket at træde ud og har i den forbindelse fået udbetalt nogle penge. 
Michael har i den forbindelse ytret, at såfremt flere klubber yderligere ønsker at træde ud, så bør alle 
involverede klubber høres, så de resterende klubber ikke risikerer at står tilbage med store 
udgifter/tab.   

 

6) Runde: Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter  
a) Da der var meget få tilmeldte til den tidligere annoncerede klubtur og ét løb samtidig blev aflyst, 

blev det besluttet at aflyse turen. Det blev foreslået, at vi i stedet for klubtur afholder 
klubmesterskab den pgl. lørdag (26/9).  Det blev aftalt at forespørge Holbæk om de vil lave et løb d. 
26/9, Asger tager kontakt til Holbæk.  
Caroline kontakter Hanne for at få navne på, hvem der er ansvarlig for klubmesterskabfesten. 
Per reserverer klubhuset. 

 
b) Roskilde Revanchen – Også for byens borgere?  

Vi har fået en aftale i stand med Vikingeskibsmuseet/Museumsøen om at bruge deres område i 
forbindelse med løbet. 
Asger er derudover kommet til at love borgmesteren, at det også vil være muligt for borgere at 
komme til at løbe en lille bane. Der er enighed om, at det er en god idé. 
Asger arbejder videre med dette event sammen med Søren Nielsen. 
 

c) Bjørn’s PreO 
Arrangementet d. 17. eller 18. oktober forventes at blive afholdt. Bjørn afventer yderligere 
information fra Søren Saxtorph, Ballerup OK.  
 

d) NatCup 2015-16 
Vi har fået tildelt løb d. 27. januar 2016 i Himmelev.  
  

e) VTR løb 2015-16 
Vi har fået tildelt d. 13. december i Rørvig samt d. 31. januar i Avnstrup. Mogens er tovholder på 
VTR løbene. Afslutning på VTR løbene er d. 13. marts med Køge OK som arrangør. 
 

f) Klubmesterskab og klubfest 2015 
Se ovenfor. 

 
g) Forårsweekend i Skjoldungelandet 9. -10. April 2016 

Dette er på terminslisten. Skovtilladelsen er i hus. Løbene foregår i Hvalsø skovene. 
Michael prøver at få en stævneorganisation på plads. 

 
h) Nyt fra kassereren 

Økonomisk status: Det ser fornuftigt ud. DM sprint er endnu ikke opgjort, men der forventes et 

pænt overskud.  



 
i) Nyt fra sekretæren 

”Sjov i efterårsferien”: Vi har fået en henvendelse fra Roskilde kommnune om at lave et løb i 
efterårsferien. Vi svarer, at vi kan tilbyde løb begge lørdage i efterårsferien (lørdagsløb). Henrik har 
svaret kommunen.  
Nyt medlem: Jakob Kofoed Janot, født i 1980 har indmeldt sig og er også tilmeldt til Roskilde 3-
dages i morgen. 
Løb for DSV d. 16. september? John Tripax er i kontakt med DSV. Asger sender nyt kort over 
Folkeparken/Byparken til John Tripax. 
 
Breddeudvalg: Ikke noget nyt 
Kommunikation: Pt. er der ca. 1300 tilmeldte til SMUK, hvilket er mindre end sidste år. Teorien er, 
at der er for mange tilbud. Efter løbet må vi gøre regnskabet op og derefter evaluere, om SMUK er 
indsatsen værd.  
Eliteudvalg:Ungdomsudvalg: Intet nyt. Der er møde på onsdag. 
Materieludvalg: Der er fremkommet flere forslag til belægning af indkørslen. Derudover har Jan 
Lindemann (medlem af klubben og anlægsgartner) tilbudt at komme og kigge på projektet. Det blev 
aftalt, at John Tripax kontakter Ane, Jan og Ole mhp. på at komme videre med dette projekt.  
 

7) Næste møde - afholdes d. 21.september 2015. 
 
8) Eventuelt 
a) Naturens dag d. 13. september – afholdes i DM weekenden. Pt. er der ingen fra OKr, der deltager i 

dette event. 
  
b) Skjoldungernes land. Søren Nielsen og Jesper Fonager deltog i møde – der blev bl.a. talt om 

struktur i dette organ. Hensigten er, at det skal være en form for rådgivende organ, der giver gode 
råd til bestyrelsen. Ved det omtalte møde blev det foreslået, at man slår sig sammen i grupper med 
fælles interesser svarende til brugerråd i Friluftsrådet. Jesper Fonager vil gerne repræsentere os i 
dette forum.  

 
c) Bustransport til Møn i forbindelse med divisionsmatch. Det er meldt ud, at deltagerudgiften for 

bussen er 100 kr.  
 
d) Lørdagsløb i lørdags: pigtrådshegn i Boserup med risiko for, at løbere kommer til skade. Rasmus 

Krogh finder ud af, hvor det præcist er.  


