Referat for bestyrelsesmøde
Mandag d. 30. november 2020 kl. 19.00 – 21.30 i Nordpilen
Til stede: Merete, Anders, Michael, John, Ane, Jørgen, Janne, Jytte, Henrik
Fraværende: Ingen
Referent: Jørgen
1) Godkendelse af dagsorden
Vedtaget.
2) Opfølgning fra sidste møde
Henrik arbejder videre på en opdatering af vores folder "Velkommen til OKR".
Der er nu tilfredshed med materialerummet.
3) Generalforsamling 2021
Dato:
Det besluttedes at planlægger efter mandag den 8. februar 2021 som dato for den
kommende generalforsamling. Beslutning om hvor vidt det faktisk gennemføres på denne
dato eller udskydes til en senere tages ved det næste bestyrelsesmøde den 25. januar
(som også er fristen for modtagelse af indkomne forslag).
Budget:
Budgetforslaget for 2021 er udarbejdet med tre scenarier, hvor det antages at corona
påvirker klubaktiviteterne med 0%, 50 % samt 100 % (sidstnævnte svarer da omtrentligt
til det vi har oplevet i 2020).
Forslagene blev gennemgået i detaljer. Samlet resulterede de tre scenarier i budgetterede
underskud på 10.000-20.000 kr. Michael justerer jf. diskussionerne og kommentarerne og
rundsender det opdaterede, således at budgettet kan sendes ud, i passende tid inden
generalforsamlingen, til medlemmerne sammen med årsregnskabet.

Kandidater til bestyrelsen / genopstillinger:
På valg denne gang er kasserer, næstformand samt alle udvalgsformænd. Alle disse er
villige til at genopstille.
Praktikaliteter:
Janne varsler generalforsamlingen på hjemmesiden, og den formelle indkaldelse vil da
følge tre uger før. Mht årsberetningen for 2020 sender alle udvalgsformænd, senest i
første uge af 2021, et tekstbidrag til Anders.
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4) Intensivkursus forår 2021
Jytte berettede at kursusudvalget har arbejdet videre med konceptet for intensivkursus for
begyndere efter svensk koncept. Kurset påtænkes afviklet den 24.-25. april 2021.
Markedsføring påtænkes ved lørdagsløb, når det er realistisk at tiltrække interesserede i
forhold til corona-situationen. Ansvaret for de fire forskellige træningspas/momenter er
fordelt (inkl. oversættelse af manualen fra svensk til dansk) blandt udvalgets
medlemmer. Boserupgård er reserveret. Udvalget revurderer i januar om vi fortsætter
planlægningen ift afvikling i april.
5) GDPR
Henrik havde deltaget i introduktion, i RIU-regi, til hvad GDPR betyder for os som
orienteringsklub. Han opsummerede dette. Nogle af vigtigste ting er at vi skal have klare
regler for hvordan medlemmernes personlige oplysninger (adresse, mail, telefonnr.)
opbevares og hvem i bestyrelsen der har legal adgang til disse, hvordan det enkelte
medlem kan få adgang til at se sine oplysninger, udnævne en dataansvarlig (er formanden)
hhv. en eller flere databehandler (-e) - i form af kasserer/løbstilmelder eller andre
relevante - samt at vi, når den nye bestyrelse er tiltrådt, skal udarbejde en "Artikel 30
fortegnelse" (Henrik udarbejder oplæg til dette). Hele den kommende bestyrelse skal da
underskrive dette dokument.
6) Klubliv & træning som følge COVID-19
Tirsdagstræningen har været uhyre velbesøgt (normalt mindst 40 deltagende hver gang),
men en genoptagelse af vore fællesspisninger må vente.
Henrik og Michael skriver (tidlig) opmuntring til klubtur til O-ringen 2021.
7) Diverse orienteringspunkter
VTR-løbene denne vinter er enten aflyst eller afvikles coronavenligt.
Hvis vores traditionelle juleløb 2. juledag skal afvikles i år må det også følge et coronavenligt koncept. Det er p.t. uvist om løbet gennemføres.
8) Nyt fra udvalgene
Anders fortalte følgende:
Natcup 28/10 blev aflyst i sidste øjeblik, alle følgende natcup er også blevet aflyst.
Annette & Finn er klar til at arrangere, når det igen bliver muligt.
Der er søgt om kompensation for mistede indtægter pga Corona restriktioner for
SMUK (kr 55.000) og Natcup (kr 4.400). Svar forventes i december.
Bo Simonsen er ansat som direktør i DOF, han ønsker at besøge os når han er faldet til i
den nye rolle.
Kredsledermødet i november blev aflyst.
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Der er søgt og givet tilsagn om tilladelse til vort Odsherreds-løb, "OOO", i
Sandflugtsplantagen og Annebjerg 26/6 og 27/6 - 200 løbere per dag. Sprinten bliver i
Nykøbing S. Grundmateriale til bykort er udarbejdet af Asger og udkast til indbydelse er
skrevet.
Indbydelsen til DM nat er lagt på nettet.
For DM Mellem 2026, er vi i dialog med lodsejerforeningen, den er ikke afvisende, men
dog bekymret for antal deltagere.
Vi har kommenteret og bidraget til rapport om friluftsliv i Bidstrupskovene i forbindelse
med påtænkt hegning til store ”græsser” (køer og heste).
Henrik fortalte at han har arbejdet med Danish Spring 2022. Han er bl.a. i gang med at
indgå aftaler med RUC etc. og vil desuden booke Trekronerhallen. OKR tilbyder til stævnet
at arrangere sprinten om fredagen.
Ane planlægger bruser-renovering, Michael tjekker disponibelt beløb. Der er opsat
engangshåndklæder i baderummene.
Janne arbejder på at løse printerproblem i klubben, evt. ved at spørge Mogens Jørgensen.
Hvis dette ikke løser problemet besluttedes det at købe en ny printer (da en velfungerende
printer naturligvis er helt uundværlig for os).
Ungdomsudvalget finder gavekort til årets ungdomsløber, annonceres når vi igen må være
flere forsamlet.
10) Eventuelt
Janne beder Mogens lægge lørdagsløb på o-track.
Årsplanen for bestyrelsesmøder og generalforsamling i 2021 er som følger (Jørgen
udsender separat kageliste):
•

25/1 (uge 4): Bestyrelsesmøde. Skriftlige forslag til generalforsamling skal
fremsendes senest 25/1 kl 19.00

•

8/2 (uge 6): Generalforsamling. Varsles senest 3 uger før, dvs 11/1 2021

•

22/2 (uge 8)

•

29/3 (uge 13)

•

10/5 (uge 19)

•

21/6 (uge 25)

•

16/8 (uge 33)

•

20/9 (uge 38)

•

25/10 (uge 43)

•

29/11 (uge 48)

