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Referat for 

Bestyrelsesmøde 
Mandag d. 28. oktober 2019 kl. 1900 - 2130 i Nordpilen 
 

 

Afbud: Jørgen, Janne 

 

1) Godkendelse af dagsorden (5 min) 

Godkendt. 

 

2) Bestyrelsens ideer til aktiviteter i 2020 (20 min) (Michael) 

- Der er forskellige ideer om klubmesterskab og klubture i 2020, som bør drøftes i 

bestyrelsen… 

Det blev blandt andet drøftet at afholde klubmesterskab 2020 i forbindelse med 

Falkdrevet i Blekinge første weekend i oktober med overnatning og klubfest på 

Stiftsgården Södra Hoka. Christine Svendsen skal spørges om hun vil indgå i 

kredsens arbejdsgruppe om en genoplivning af Copenhagen O som et 

breddestafetsamarbejde. Claus + Claus skal spørges om de vil arrangere en 

introduktion til MTBO en lørdag, så klubbens nye kortholdere kan blive luftet. 

Janne laver som regel en årsliste over udenlandske løb med henblik på mulige 

klubture (England?) – medlemmerne spørges. Breddeudvalget har ideer om 

klubaftener: GPS-tracking, fysio…?, fastelavnsløb. Der blev ikke truffet nogle 

håndfaste beslutninger. 

 

3) Årsregnskab for 2019 og førstebehandling af budget for 2020 (30 min) (Max) 

- Bilag 3-1 og 3-2. 

- Budgetforslag fra Max tager udgangspunkt i at vi bruger ca. 120.000 kr. på ny 

fliselægning og at vi får 60.000 kr. heraf i vedligeholdelsestilskud fra kommunen. 

- Regnskabsstatus pr. 24. oktober for 2019 sammenholdt med budgettet. Prognosen er 

at 2019 slutter med et overskud på ca. 20.000 kr, mod et budgetteret underskud på  

31.000 kr. 

Kassereren havde gjort et solidt arbejde og deltager i øvrigt ikke i næste møde. 

Der bliveret pænt overskud for 2019. Det blev aftalt at lave et budget 2020 oplæg 

til decembermødet indeholdende en udgift på 120.000. til fliseprojekt (kommunen 

kan søges om at betale halvdelen), et oplæg om tilskud til klubtøj (John), et 

veldefineret tilskud til DM’er. Undersøge priser på WIFI og starture. Samlet set 

med et underskud på max. 50.000. kr. 

 

4) Børne og ungdomstræning (30 min) 

- Aftalt på sidste møde: John gør et stort arbejde med MiniORK’erne, men børne- og 

ungdomstræningen er fortsat klubbens fremtid og akilleshæl. Hvordan kan vi sikre 

fremtiden? 

Ingen beslutning. 

 

5) Nyt gebyr på MobilePay - skal vi opretholde aftale? (Max) (15 min) 

- Bankerne har indført et gebyr for foreninger på 49 kr om måneden og 0,75 kr pr. 

transaktion. Læs nærmere her På baggrund af lidt data om bruge i OKR skal vi lige 

have en drøftelse af om omkostningerne for klubben er rimelige. 

https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art7346849/Foreninger-og-sm%C3%A5-virksomheder-raser-over-nyt-gebyr-p%C3%A5-MobilePay


 

 

Vi fortsætter med Mobile Pay MyShop da der intet alternativ er – slet ikke at 

bruge skiftende private Mobile Pay numre. 

 

6) Ny kasserer (og øvrige bestyrelsesposter) - handlingsplan (20 min) (Michael) 

- Indledende snak: Max betingede sig på generalforsamlingen at han kun ville vælges for 

ét år, hvem har vi af egnede kandidater til at overtage posten som kasserer og 

bestyrelsesposter i det hele taget? 

En del bestyrelsesposter er i spil fra formand og nedefter. Vigtigst blev det 

vedtaget at Michael med hjælp fra Max sender en jobbeskrivelse ud på OKRLIST 

og prikker forskellige emner efterfølgende. John Janne, Michael, Jørgen og Ane er 

alle indstillet på at fortsætte i bestyrelsen – Caroline overvejer. Alle ser dog gerne 

fornyelse og gerne kvinder. Følgende poster er i spil: Kasserer, B&U, 

Næstformand, måske Bredde. Der er enighed om ikke at genoplive 

Stævneudvalget (der har været nedlagt i ca. 10 år) og ved en passende lejlighed 

få det og udvalgets formandspost ud af vedtægterne. 

 

7) Klubledermøde d. 4. november (10 min) (Michael) 

- Dagsorden kan læses her Er der noget der kalder på synspunkter fra bestyrelsen?  

Ændringsforslag til DO-F reglement er ikke på dette møde, men bestyrelsen skal til 

det næste klubledermøde (januar) fremsende sine forslag – foreløbig:   1. Der 

genindføres 4 deltagere (2D og 2H) på hold til DM mixsprintstafet i alle klasser. 

2. Der oprettes en D 70 til DM stafet. 3. Der indføres som i Sverige 1:7500 fra D/H45 

og op. Læs her 

 

 

4) Nyt fra udvalgene og status for kommende arrangementer (30 min) 
- VTR-løb 

- NatCup 

- 3. - 6. divisionsmatch – 17. maj 2019 

- Intensivkursus for voksne begyndere forår 2020 

 

5) Eventuelt 

Der var bekymring omkring skovadgang herunder om mountainbikere skubber O-

løb ud af statsskovene. DO-F har i øvrigt nedsat et udvalg. Hvordan kan OKR 

deltage i Tour de France 2021 aktiviteter? Regler for billeder på hjemmesider er 

blevet forenklet. Søren Nielsen er blevet medlem af Nationalparkrådet for 

Vikingeskibsmuseet og støttet af friluftsorganisationerne. Rasmus Møller Jess har 

modtaget 12.500 kr fra kommunens Talentudviklingspulje til udgifter i forbindelse 

med træningslejre 

 

  

https://do-f.dk/images/Ostkredsen/Klublederm%C3%B8de_3-2019/Klublederm%C3%B8de_mandag_d._4._november_2019_-_Dagsorden.pdf
http://www.svenskorientering.se/Nyheter/NyheterStartsida/storrekartskalaforungdomarochaldreefternyar?fbclid=IwAR2CpyUR5xaIPPKMLSVidYHZ15lK93pi6F-FuIT2NSBMaOq7_qiWC3pwYcI

