
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 27. februar 2012 i Nordpilen kl. 19-22 

Tilstede: Claus Sihm, Søren Nielsen, John Blaase, Claus Rasmussen, Henrik Boesen, John Tripax, Michael 
Leth Jess, Gitte Krogh Madsen, Per Tripax, Linda Østberg (referent) 

Afbud: Ingen 

Kagemedbringer: Michael 

Pkt.  Dagsorden Beslutning 

1 Godkendelse af 

dagsorden 

Michael bød først de nye medlemmer af bestyrelsen 
velkommen.  

Særlig pkt. 4) Rekruttering blev nævnt. Dette emne er 
tænkt til diskussion medmindre andre medlemmer mener, 
at emnet ikke er relevant. 

Dagsordenen blev godkendt. 

2 Godkendelse af referat 

fra 9. januar 2012 

Referatet fra sidste møde blev godkendt. Det blev nævnt, 

at der tidligere har været et ønske om at synliggøre 

bestyrelsens arbejde ved at gøre referater fra 

bestyrelsesmøder tilgængelige for de øvrige medlemmer. 

Det blev diskuteret, hvordan dette skal foretages, og det 

blev besluttet, at referater fra bestyrelsesmøder fremover 

lægges ud på OKR’s hjemmeside efter, at de er godkendt. 

Disse offentlige referater vil være anonymiserede i tilfælde 

af sager omhandlende enkelte personer eller økonomi. 

3 Status for kommende 

aktiviteter  

a) Kredsløb d. 18/3 

Jytte Hougaard er stævneleder og mener, at der er godt 

styr på løbet.  Alle funktionslederposter er besat, Også 

øvrige poster er stort set besat. John T opfordrer til, at 

OKR løbere også tilmelder sig løbet. 

Banerne er færdige. Der er foretaget noget skovning og 

det foregår fortsat – men banelægningen kan ikke 

udsættes af den grund. 

Et par baner skal trykkes i A3 format, hvilket vi betaler os 

fra. Trykning foregår efter tilmelding.  

Pt. er 110-115 tilmeldt. Flyers om kredsløbet trykkes og 

uddeles til VTR løb på lørdag. 

I forbindelse med kredsløbet blev præmier diskuteret. 

Henrik nævnte, at han havde overvejet om OKR skulle 

profilere sig på, at der altid er gode præmier, når OKR 

afholder løb.  Spørgsmålet er, hvorvidt vi skal 

satse/investere i det. Det er noget, som evt. kan diskuteres 



på et senere tidspunkt. 

Det skal nævnes, at Hanne har undersøgt muligheden for 

at købe billige præmier, hvor vi har købt løbetøj. 

Endvidere er Løberen ved at sammensætte en 

præmiepakke.  

b) National ”Find Vej” dag 

D. 28. april er det officiel ”Find Vej” dag i Danmark. Find 

Vej projektet skal ikke kun betragtes som et 

breddeudvalgsprojekt, men som et projekt for hele 

klubben. Det er Breddeudvalgets tanke, at der denne dag 

skal være en event 3 steder: dels i Folkeparken, i Boserup 

samt i Himmelev. Tovholdere fra BU er sat på. 

Borgmesteren har givet tilsagn om at deltage, hvilket 

forhåbentlig vil trække flere deltagere med. Også Lars Bom 

vil deltage. Dette må også forventes at skabe 

opmærksomhed. 

Det blev diskuteret hvorvidt 3 løbssteder sikrer en 

eksponering eller, at arrangement måske risikerer at blive 

mindre synligt. Det blev besluttet at markere dagen med 

løb i Folkeparken. Samtidig kan Find Vej dagen så også 

markeres i Boserup ved lørdagsløbet for de, der møder op 

her.  

Materiale fra DOF er klar og vil blive sendt ud til pressen. 

Ved de kommende lørdagsløb vil foldere også blive uddelt. 

Det er Breddeudvalget (BU), der står for planlægningen af 

denne dag, men de ser dog gerne, at andre overtager 

presse- og markedsføringsarbejdet. 

Kommunikationsudvalget påtager sig denne opgave. Søren 

Nielsen sender udkastet til det trykte materiale (er sendt 

til trykning) til gennemlæsning hos Gitte. Det blev 

fastslået, at det er vigtigt, at det materiale, der bliver trykt, 

ikke kun er brugbart på dagen, men også fremover. 

OKR har påtænkt at lave reklame for ”Find Vej” dagen i 

gågaden lørdagen før samt samme dag om formiddagen. 

Det skal dog nævnes, at OKR løber divisionsmatch d. 21/4, 

hvilket kolliderer med disse planer. 

Det blev pointeret, at opfølgning for deltagerne er vigtig 

efter løbet. Der skal derfor være nogle OKR’ere til at tage 

sig af de løbere, der kommer – unge som ældre. Søren 

Nielsen foreslog også, at Ungdomsudvalget er med i 

planlægningen af dagen. Det blev i den forbindelse 

foreslået, at OKR laver en intern konkurrence i sprint (evt. 

klubmesterskab) så det kan ses at unge mennesker også 



løber o-løb. Problemet er dog, at der samme dag løbes 

KUM udtagelsesløb i Gribskov. 

Beslutning: OKR vil forsøge at få en masse aktivitet 

primært omkring arrangementet i Folkeparken, men også i 

Boserup. Tanken om et klubmesterskab i sprint kan evt. 

tages op senere. 

c) SMUK Kvindeløb 2012 

Efter at Eva har trukket sig fra arrangementet har Claus R. 

forhørt sig hos Jan Frederiksen. Til bestyrelsens store 

glæde har Jan sagt ja til at være med. Claus R. nævnte, at, 

der måske er for få personer til at køre projektet, så vi 

fremover sikrer en fremtidig rekruttering til opgaverne.  

Øvrig status på SMUK kvindeløb: Kent Pihl har arbejdet 

med et IT system til tilmelding og betaling. Pt. Mangler 

betalingsmodulet at blive koblet på. Claus R. nævnte at 

udgifter til dette vil blive bevilget efter dagens møde.  

Anders er tovholder på IT projektet, Kent Pihl skal udføre 

arbejdet. Deadline fastsat til d. 1. maj 2012, hvor systemet 

skal virke. Er dette ikke tilfældet, skal der arbejdes efter 

den gamle manuelle model. 

4) Rekruttering Rekruttering af nye medlemmer vil løse mange andre 

problemer. Derfor er dette område yderst vigtigt. Det kan 

konstateres, at også i OKR er der et alarmerende tegn: Vi 

er relativt mange ældre medlemmer og for få unge 

medlemmer. 

Nyhedsbrevet fra Idan (nr. 47, februar 2012) blev kort 

nævnt. Heri bliver motionsløberne opdelt i fem forskellige 

kategorier, noget som vi måske kan bruge i vores forsøg på 

at rekruttere flere nye medlemmer.  

Faktum er, at vi ikke rigtig ved, hvad der virker m.h.t. 

rekruttering. Giver det bonus at køre en mere aggressiv stil 

med uddeling af girokort osv. fra et tidligt tidspunkt eller 

skal der være en mere blød attitude? 

Michael nævnte, at Tisvilde har succes med at få fat i børn 

ned til 6 års alderen. De prøver at lave det sjovt for 

børnene og får sneget o-løb ind ad bagvejen. Det kunne 

være en idé at invitere en person fra Tisvilde til at fortælle 

om, hvordan de har gjort. 

Henrik nævnte, at en medvirkende faktor i Tisvilde kan 

være, at de fleste børn kender hinanden fra skolen.  

Det kan konstateres, at der ved de såkaldte Introdage i 

Boserup ses mange nye ansigter, men ikke mange melder 



sig ind i klubben. Én af årsagerne hertil er måske, at o-løb 

ikke harmonerer så godt med det moderne samfunds 

behov for fleksibilitet. Omvendt må det formodes, at 

klublivet også kan tiltrække nogle medlemmer; eks. 

faktorer som fællesspisning, fitnesstræning kan tænkes at 

spille en rolle. 

Flere relaterede emner blev diskuteret:  

• Behovet for en mentorordning, når nye medlemmer 

kommer til træning i OKR.  

• Måske er vi for ambitiøse – det kan afskrække nogle. 

Opsummering: Rekruttering af nye medlemmer er et 

yderst relevant emne. Det kan være en god idé med at 

invitere til nogle temaaftner/seminarer vedr. dette/ for 

bestyrelsen/andre indbudte, hvor eksterne personer kan 

komme med indlæg. 

5) 1) Opfølgning fra 

generalforsamling 

a) Tilskud til kørsel 

Udgifter til kørsel til eks. korttegning: Fremover sendes 

besked til Claus Sihm om, hvilke kørselsudgifter der har 

været. 

b) b) Fejring af medaljevindere 

Ved generalforsamlingen blev der ytret ønske om, at DM 

medaljevindere skal hyldes også i klubregi. Pt. får disse 

deltagelse i den årlige sportsfest i Roskilde: Guldvindere 

inviteres af Roskilde kommune, mens OKR betaler for 

deltagelse for sølv- og bronzevindere. 

Derudover vil medaljevindere blive fejret i forbindelse med 

divisionsmatcherne. En DM medalje vil også fremover 

udløse betalt startgebyr det efterfølgende år til DM. Den 

pgl. løber skal sende en mail til Claus S. om dette, så han 

ved, at medlemmet ikke skal opkræves betaling herfor. 

Endvidere var der et forslag om ”Hall of Fame” i klubben 

med årets vindere. Henrik vil gerne sørge for billeder til 

disse opslag. 

 2) Faste poster og Sport 

Ident 

 

Flere ungdomsløbere har ytret ønsker om at løbe med 

Sport Ident. Samtidig kan det give flere OKR’ere erfaring i 

at arbejde med SI systemet. 

Posterne i Boserup skal udrustes, så enhederne kan sættes 

fast. Dette er den forestående opgave. Søren og Mads 

arbejder med dette. Udstyret skal hver gang lånes af Per 

Tripax. 



6) Økonomi 

 

Status på økonomien pt. blev gennemgået af Claus.                

7) Nyt fra udvalgene Lokaleudvalg: Ønskelisten er snart opfyldt. Borde og 

Dymoprinter mangler. Indkøbt er rullehjul, musikanlæg, 

spinningcykel, persienner m.m. 

Kommunikationsudvalg: Intet nyt. Har modtaget materiale 

fra Hanne. 

Kasserer: Pt. 200 medlemmer. 

Breddeudvalg: Har diskuteret, hvorvidt vi har en politik 

vedr. sponsorlogo? Vi har kun aftale med Sparekassen 

Sjælland om, at deres logo skal med på materiale. 

Introdage d. 17/3, 24/3 og 31/3 samt 25/8, 1/9, 8/9 samt 

15/9. Efterfølgende afholdes kursusdage. Dette er planlagt 

til d. 14/4,  

Ungdomsudvalg: I forbindelse med kampagnen ”Aktiv 

rundt i Danmark” afholdes Naturløbet. OKR har planlagt 

sprint samt mange- postbane i valgfri rækkefølge i den 

forbindelse. Dette løber af stablen i Folkeparken d. 2/5.  

Træningsudvalg: Intet nyt. 

Næstformand: Pt. er vi i gang med en 

overdragelsesforretning mellem Henrik og Linda. 

Indgående mails til OKR skal fremover til Linda.  

John T.: Alle bede sende besked til John om, hvem der 

sidder i jeres udvalg. 

Eliteudvalg: I april skal vi skrive lidt om os selv til Elitesport 

Roskilde. John tager sig af dette. Kursus i idrætsskader for 

trænere er planlagt. 

8)  Årets bestyrelsesmøder fastsat til følgende datoer: 16/4, 

14/5, 18/6, 20/8, 24/9, 12/11. 

9) Eventuelt Ingen emner hertil. 

 

Henrik: præmier til kredsløb for at OKR profilerer sig. Er det noget som vi skal satse på/investere i. Det 

er noget der kan diskuteres på et senere tidspunkt. 

Hanne har undersøgt muligheden for at købe billige præmier, hvor vi har købt løbetøj. 

Løberen er ved at sammensætte en præmiepakke.  


