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Referat fra Bestyrelsesmøde 

Mandag d. 9. maj 2022 kl. 19 -21.30, klubhuset 
Til stede: Anders, Ane, Henrik, Janne, John, Jytte, Martin, Runa (referent) 
Afbud: Merete 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse dagsorden  

Dagsorden blev godkendt 

2. Status økonomi / regnskab / Martin & Runa 

a. Regnskab per 1 april / Martin –  

Martin vil fremover lave regnskab ved hver kvartalsafslutning, opstillet 

efter samme model som årsregnskabet. Q1 regnskab for 2022 blev 

gennemgået. For kvartalet er der et overskud på ca. 9000,-kr 

b. Status ind & udmeldelser /Runa 

Udmeldt ca. 5 medlemmer efter ønske, 1 indmeldelse ankommet d.d. 

Indmeldelser og udmeldelser sendes cc til bestyrelsen. Kontingent 

betales pro rata fra kvartal efter indmeldelse. Kontingentopkrævning 

sendes fremover ud ultimo februar. 

3. Reviderede kontingenttyper /  

Gennemgang af vedhæftede forslag. Endelig beslutning om de reviderede 

kontingenttyper så de nu kan offentliggøres på hjemmesiden 

 Reviderede kontingenttyper og indhold blev gennemgået. 

Ungsenior (21-29 år), 480,- kr. Årligt er NY, øvrige kontingenttyper 

opdateret som ses på bilag ’reviderede kontingenttyper’. 

4. Langtidsterminsliste /  

Gennemgang af langtidsterminsliste. 

Bemanding af kommende større arrangementer, ref. langtidsterminsliste 

Hvordan bør vi håndtere de mindre arrangerementer (VTR, Pinseløb, ju-

leløb, Roskilde 3 dages) – skal de tænkes ind i langtidsterminslisten? 

Det vil være hensigtsmæssigt at der udarbejdes en liste/plan over kom-

mende arrangementer som OKR står for, da dette vil give overblik og 
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hvor det kan noteres hvem der er involveret og i hvilke roller. Her kan 

også noteres mindre arrangementer (VTR, Pinseløb, juleløb, Roskilde 3 

dages). Jytte laver udkast til plan for to år frem i tiden. 

 

5. Rekrutteringsaktiviteter / Runa & Anders 

1. etablering af gruppe – mail er sendt til potentielle emner i lørdags, 

feedback endnu ikke modtaget. 

2. DOF kampagne 

DOF afholder webinarer on rekruttering 4 maj og 11 maj, som bliver op-

taget og kan genses hvis man har adgang til platformen.  

6. Motionsarrangement (SMUK) september /Ane 

Tirsdag 6 september 2022. Der er oprettet begivenhed på Facebook og 
tilmelding er åben. Fotosession på havnen for at få billeder til markedsfø-

ring. Der kan laves A5 folder til uddeling. Vil også blive markedsført via 

visit Fjordlandet. Diverse funktioner er besat med ansvarlige, der vil blive 

sendt reminder til OKR-list. Sandwichses fra cafe Knark.  

7. Indtægtsgivende arrangementer 

a. Samle skrald ref. henvendelse fra Ren Natur 

Merete vil gå videre med dette, vil blive til efteråret 

b. Hospitalsklovne, ref. mail 4 maj fra Runa 

OKR springer over 

c. Korttegning i Hedeland, ref. mail fra DOF/Bo S 

Høje Taastrup kommune vil gerne have tegnet kort i nyt område omkring 

Torstorp (2 km2) eller området omkring. Asger vil gerne hjælpe med 

grundmaterialet. 

Hedeland ikke tid pt pga. Spejderarrangement. 

Høje Taastrup kommune har aktivitetsdag den 3. juni og DOF v. Bo S, 

der spørger om han kan få hjælp fra Roskildes Grå pantere; det vil OKR 

få 3000,- kr. for. 

 

8. Beslutnings og orienteringspunkter 

1. Evaluering af RUC sprint 

Hele arrangementet forløb godt, alt fungerede. Rigtig godt samar-

bejde med teknisk chef på RUC, god løsning af forskellige opgaver af 

de ansvarlige. Tak til alle hjælpere. Mht. betaling skal det tænkes ind 

hvilke betalingsformer der accepteres på dagen. 
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2. Skovadgang – naturnationalpark i Bidstrup 

Der skal oprettes lokal brugergruppe med ca. 30 deltagere, hvor ori-

enteringssport og andre interessenter bliver indbudt. Etableres i Maj 

2022 og vil udarbejde plan for naturnationalparken. 

3. Klub 2022 køber OKR ikke 

4. Fasteposter Hedeland 

5. Spejderlejr i Hedeland – spejdere har erhvervet kortfiler. 

6. Condes og MeOS kursus, licenshåndtering – der var fuldt hus til kurset, 
15 stk. Mange deltagere havde prøvet det før. Evt. opdele i begynder hhv. 
videregående kursus. Kursus i grundlæggende banelægning kunne også 
være en god ide. Tages op på kredsniveau om der kan oprettes fælles 
kurser. 

7. DM nat 2024 

Det bliver i Annebjerg 22 marts 2024, Danish spring er den følgende lør-
dag-søndag. 

9. Eventuelt,  

Jakob der har gjort rent i klubhuset stopper. Vil komme rundspørge om no-
gen vil overtage  

 

Kommende møder 
Der er planlagt Øst kredsmøde i klubhuset d 7/11, samme dag som planlagt 

bestyrelsesmøde – vi flytter bestyrelsesmøde 7/11 til 31/10 og mødet den 12/12 til 

5/12.  

Kommende møder: 20/6, 15/8, 26/9, 31/10, 5/12 

 


