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Referat for bestyrelsesmøde 
Mandag d. 8. marts 2021 kl. 19.00 – 21.00, via Teams 
 
Til stede: Merete, Anders, Michael, John, Ane, Jørgen, Janne, Jytte, Henrik 

Fraværende: Ingen 
Referent: Jørgen 

 

 

 
1) Kommende arrangementer 

 
Michael vurderer mulige afviklinger af divisionsmatcher i anden weekend af maj. Anders 

hører med stævneudvalget hvor vidt andre er spurgt om at arrangere og tilbyder at vi kan 
arrangere lørdag den 8., for 1. division (bemærk: DM Nat i samme skov til november) og 

beder om svar indenfor max. to uger. Dette er desuden under forudsætning af at 

skovtilladelse kan fås, trods to løb i samme skov i én weekend (p.t. haves kun tilladelse til 
søndag den 9.). 

 
Note efter mødet: DOF's Stævne- og Reglementsudvalg har afvist at 1. 

divisionsløbet kan afvikles den 8., i samme skov som DM Nat, dvs. vi kan ikke 
tilbyde at arrangere dette. 

 
OOO: Hanne MJ har indvilliget i at være med-stævneleder. Bykortet til Nykøbing S. må 

rekognosceres, Anders og John gør dette. Asger har givet tilsagn om at rentegne kortet. 
 

DM Nat er udsat til den 6. eller 13. november, men dette er endnu ikke bekræftet fra 
Stævne- og Reglementsudvalget. 

 
 

2) SMUK 

 
Løbsdato den 7. september. Kommunen har givet tilladelse. Der arbejdes på (ny) 

hjemmeside, gerne via OKR. Hovedsporet er at vi kan afvikle som normalt, men det er 
vigtigt at gennemtænke alternative løsninger, således at vi er vel forberedt såfremt der til 

den tid fortsat er corona-restriktioner. 
 

 
3) Intensivkursus 

 
24. og 25. april blev overvejet, men må afvente coronavaccination. Selve kurset er fortsat 

under forberedelse. Jytte undersøger med Boserupgård hvilke weekends efter 
sommerferien der er ledige. 

 
 

4) Opdatering af klubbens foldere, tryksager 
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Henrik har opdateret, Henrik sætter fotografs navn og får derefter printet i et passende 

antal eksemplarer. Henrik giver børnebrochuren (skrevet af John) "den samme 
overhaling", til en tresidet folder. Desuden smides de talrige Find Vej og øvrige foldere på 

lager ud. 
 

 
5) Årsregnskab 

 
Årsregnskabet endte med et minus på ca. 77.000 (mod budgetteret ca. 76.000), om end 

der var store udsving på nogle poster. 
 

 
6) DOF repræsentantskabsmøde 

 
Anders har skrevet udførligt referat, der er lagt på hjemmesiden. Som nævnt blev der 

bl.a. valgt ny DOF-formand. Alle opmuntres til at indbetale bidrag til DOF (på 269030), når 

man har løbet en coronabane. Der mindes desuden om at det er vigtigt (sagligt) at 
imødegå tankerne om de kommende naturnationalparker, da disse, ogås for os som 

orienteringsløbere, kan resultere i en reel begrænsning i adgangen til skoven. 
 

 
7) Havesæt til terrassen 

 
Ane og Merete har set på nyt havesæt, med plads til 8 personer om hvert sæt. Det 

besluttedes i stedet at købe to af de billigere og mindre sæt. 
 

 
9)  Opfølgning fra sidste møde 

 
Ingen udestående opfølgning – der er fulgt op på alt det aftalte. Mht Hjertestarter har John 

aftalt med Trygfonden at den skal hænges op indendørs. Der er i prisen inkluderet 3 års 

service. 
 

 
10) Eventuelt 

 
Ane anskaffer ny kasse til lørdagsløb, da den nuværende er brudt næsten sammen. 

 
Næste møder den 12. april og derefter den 17. maj. 


