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Referat for bestyrelsesmøde 
Mandag d. 11. maj 2020 kl. 19.30 – 21.30 i Nordpilen 
 
Til stede: Merete, Anders, Michael, Janne, John, Ane, Jørgen, Jytte, Henrik 

Fraværende: Ingen 
Referent: Jørgen 

 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

 
Vedtaget. 

 

 
2) Opfølgning fra sidste møde 

 
Henrik følger op ift. Facebook, om nødvendigt ved at få udpeget en Facebookkyndig til at 

assistere. Facebook er sammen med vores hjemmeside vores mest centrale 
kommunikationskanal. 

 
Fliselægningen planlægges udført i sommerens løb. Anders søger inden da afklaring med 

kommunen ift. tilsagn om yderligere tilskud, så vi ikke løber risiko for at arbejdet udføres 
før alt er på plads og vi da kan risikere ikke at få tilskud alligevel. 

Ane/Ole taler med entreprenøren om dette (tilpasning af starttidspunktet). 
 

 
3) Nyt fra kassereren 

 

Michael berettede at to nye konti og netbank nu på plads, der udestår fortsat at få flyttet 
penge fra gamle til nye bank. Han overvejer at skifte regnskabsprogram og bruge o-service 

primært som løbs- og medlemsservice (som f.eks. FIF Hillerød allerede gør det). Jørgen 
udvirker i o-service hurtigst muligt at Michael bliver én af klubbens administratorer 

(Michael har mailet Jørgen i sidste uge med forslag til andre "roller" i O-service). 
 

Max og Michael fortsætter kassereroverdragelsen i den kommende tid, så snart Max er 
tilbage fra ferie, og Michael sørger for at overdragelsen er gennemført til næste 

bestyrelsesmøde (inden sommerferien). 
 

Michael foreslår at vi ansøger Corona-puljen for sportsklubbers manglende indtægt ved 
arrangementer. 

 
4) Arrangementer 

 

Divisionsmatch: 
Den match (3.-6. division) som vi skulle have arrangeret er naturligvis aflyst. Vi afventer 

DOF-retningslinjer i nær fremtid førend vi kan foretage os yderligere. 
 

SMUK: 
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Da det er uvist hvor mange der må være forsamlet fra 1. september og fremad må årets 

SMUK revurderes i den kommende tid. Ane skriver hurtigst muligt på SMUK-hjemmesiden 
at det p.t. er uafklaret om SMUK gennemføres, hun sikrer at tilmelding ikke i praksis er 

mulig, og endelig informerer hun Løberen. 
 

DM nat 2021: 
Anders har rykket Horsens tre gange for en afklaring om deres erstatningsløb – forgæves, 

så fortsat uafklaret. 
 

OOO (Odsherred Open): 
Holbæk er positive overfor at deltage som arrangør for dette helt nye stævne, men har 

samtidig mindet om at de har begrænset med erfarne kræfter til at hjælpe med 
arrangementet. Det blev drøftet hvornår klubben skal sætte dette nye skib i søen. Det blev 

besluttet at i år ikke er realistisk eller hensigtsmæssigt, dvs. det kan først blive fra 2021. 
 

 

5) Status og evaluering af print-selv-træning 
 

Janne har søgt at følge med i hvor mange der har deltaget i de talrige selvtræningsløb der 
de seneste uger er lagt på hjemmesiden. Rigtig mange har været ude at løbe baner, også 

en hel del fra andre klubber. Mange har også, som det blev opfordret til, doneret et beløb 
til vores trængende forbund DOF. 

 
 

6) Genåbning af klubben 
 

Det blev indgående drøftet hvornår vi igen kan have tirsdagstræning. Forskellige modeller 
blev diskuteret, eksempelvis muligheden for at man på forhånd skulle melde sig til et 

start-tidsrum (17.30-17.45, osv.), men da der resten af maj fortsat er forbud mod 
forsamlinger på mere end 10 personer besluttedes det at fortsætte med selvtræning de 

kommende ca. tre uger og da arrangere den første tirsdagstræning den 9. juni. Årets Skt. 

Hans Løb bliver den 23. juni med efterfølgende picnic ved stranden i Boserup. Henrik er 
banelægger. 

 
Det besluttedes endvidere at fastholde at vi laver Roskilde 3-dages i august. Janne vil 

søge efter banelæggere i klubben og i Køge. John tilbyder på forhånd at spørge Holbæk, 
om han må bruge Eriksholm til det ene af løbene. 

 
 

7) Klubtøj 

 
Bestyrelsen bakker op om at indgå en ny aftale med Noname og om neutrale (uden logo) 
løbe- og overtræksbukser (som det er foreslået af Hanne). 

 
Michael foreslår at indarbejde de tidligere aftalte 15.000 i tilskud til klubtøj i de generelle 

priser for klubtøjet, da dette vil betyde markant mindre administration end med den 

tidligere aftalte model. Der var opbakning til dette. 
 

8) Kort 
 

Kortprisen (ved tilsendelse af kortfilen) er fastsat til 5 kr./deltager. Anders meddeler 
denne pris til "Kong Vinter", der har spurgt. 
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Mht. en fælles elektronisk kortmappe, til nyeste kortfiler: Anders har aftalt en sådan med 

Asger og Anders er begyndt at udtænke et system for dette i praksis (Dropbox eller 
andet). 

 
 

9) Nyt fra udvalgene 
 

Fra Ungdomsudvalget berettede John at mini-ORK starter igen den 12. maj. 
 

Fra Kommunikationsudvalget fortalte Henrik at der kun er annonceret om genoptagelse af 
lørdagsløb, ikke andre ting. 

 
Fra Breddeudvalget fortalte Merete at udvalget er begyndt at planlægge ift. efteråret, 

herunder en klubaften. 
 

 

10) Børn og unge i træningsrummet 
 

Bestyrelsen har diskuteret forsikringsforholdene for børn og unge i vores træningsrum. 
John har indhentet udtalelse fra forbundets direktør, Kenneth Majkjær Mikkelsen, om 

teksten i forsikringen, Idrættens Forsikringer, tegnet af DIF. Sidstnævnte udtaler, at vi er 
forsikret for enhver skade i klubben, inklusive i træningsrummet, og der er ikke anført 

nogen aldersbegrænsning eller forbehold i forhold til motionsredskabernes 
vedligeholdelsestilstand. 
 

 

11) Næste møder og eventuelt 
 

De næste møder er den 22. juni hhv. den 17. august. Jørgen laver kageliste til fremtidige 
bestyrelsesmøder. 


