
 
 

 
 

Referat fra  

Bestyrelsesmøde 

Mandag den 31. oktober 2022 kl. 19:00 – 21:30 i klubhuset 

Kage: Jytte 

Afbud: Runa 

Referat: Henrik 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden tilføjelser 

 

2. Regnskab 2022 / Budget 2023 

Martin gennemgik regnskab for perioden til og med 3. kvartal i år og foreløbigt forslag til budget for 

2023 

Regnskabet for årets første tre kvartaler udviser et overskud større end forventet grundet større 

indtægter og færre udgifter end forventet. De større indtægter skyldes ikke mindst et uventet 

større antal deltagere til SMUK-løbet i september. 

De indledende drøftelser vedr. budgettet for 2023 tyder på, at vi ender med et mindre underskud, 

dog af en størrelse, så der forventeligt ikke ændres på kontingentet. Drøftelserne fortsætter på 

næste bestyrelsesmøde.  

 

3. Generalforsamling 2023 

Generalforsamling 2023 holdes mandag den 13. februar kl. 19:00 i klubhuset 

• Der søges fortsat kandidater til bestyrelsen som repræsentanter for hhv. trænings- og 

ungdomsudvalget. Janne (træningsudvalg) ønsker ikke at genopstille, og John 

(ungdomsudvalg) trækker sig gerne, hvis en afløser kan findes 

• Revisorerne har meddelt, at de modtager genvalg 

• Bestyrelsen vil udsende en foreløbig indkaldelse til generalforsamlingen før jul i år i håbet 

om, at medlemmer, som måtte have forslag, der berører klubbens økonomi, sender forslag, så 

eventuelle økonomiske konsekvenser kan indregnes i budget 2023. 

• Officiel indkaldelse udsendes midt i januar – senest tre uger før generalforsamlingen - via 

OKR-listen og hjemmesiden 

• Bestyrelsen har i øvrigt lagt en køreplan for færdiggørelse af regnskab og budget 



 
 
 

 

4. Rekrutteringsaktiviteter v/ Anders 

En arbejdsgruppe bestående af Mogens Hald Kristensen, Marie Hjort, Mads M Pedersen runa Ulsøe 

og Anders Laage Kragh er kommet med en række forslag: 

• Mere fokus på elementær tekniktræning om tirsdagen med inspiration fra diverse teknikbøger 

og ideer hentet fra nettet samt tilbud fra Østkredsen 

• Mere synlighed omkring lørdagsløbene herunder fokus på, hvordan løbene annonceres. Mål 

med løbene er rekruttering til klubben. Løbene afvikles i begrænsede perioder forår og 

efterår. 

• Forslag om o-løb i byens parker: ”Den grønne by” – evt. med konkurrenceelement indlagt – 

målet er at skabe synlighed om klubben tættere på by og beboelse. Forslag om aktivitet hhv. 

forår og efterår – inspireret af bl.a. Amager OK’s MetroCup. 

Der henvises til DO-F webseminar om opfølgning på DOF’s rekrutteringskampagne. 

 

5. Punkter til orientering 

Vedr. mail fra dof om bl.a. det nye findvej projekt: – de fleste af vores findvej-projekter opfylder kriterierne – 

vi kan medtage Himmelev og Hyrdehøj, de er alle ret nye i Roskilde 

7 m og 1 k fra OKR har malet pæle – der er omkostninger forbundet med det – nye skilte til pælene koster – 

vi skal melde ind vej tilbud ind, der overholder kriterier 

Hvad indebærer det for os? – Vi skal tjekke postplaceringer, foreslå familiemæssige baner, opdatere kort, 

holde kortet vedlige – vi indmelder Boserup, Hyrdehøj, Himmelev og Folkeparken. 

Anders melder det ind 

• NatCup den 9. november i Boserup: Der er styr på løbet 

• Klubmesterskab og fest afvikles den 20. november (VTR Hvalsø) og i klubhuset  

• OKR byder ind som arrangør af 3-6 div match nr. 2 i 2024; Storskoven & Valborup; vi 
kommer sikkert ud i op- og nedryknings match, og vi arrangerer DM Nat i foråret 2024 – 
afventer svar fra DO-F i løbet af december 

 

6. Eventuelt 

Det bør fremgå af hjemmesiden for SMUK, at løbet er gennemført for sidste gang 

Orientering om mulighed for at være aktiv/tjene penge til klubben på Roskilde Festival på 

klubaften/fællesspisning den 22. november  

9 deltagere fra klubben deltog i lokalt kursus i programmet MEOS – it-styringssystem til brug ved 

afvikling af orienteringsløb 

7. november er der klubledermøde i Nordpilen. Østkredsen opfordres til at gennemføre et 

banelægger kursus 

Næste bestyrelsesmøder i OKR er den 5. december og onsdag den 1. februar (OBS: dette er en ny 
dato 

 


