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Mandag d. 14. februar 2022 kl. 19 -21.30, klubhuset 
 

Dagsorden og referat 

1. Godkendelse dagsorden – Dagsorden blev godkendt 

2. Generalforsamling 2022 

1. Velkommen til Martin (Ny kasserer) og Runa (Ny sekretær) overdra-
gelse – Overdragelse i gang. Opgavebeskrivelser på hjemmesiden af ældre 
dato. 

2. Opfølgning på generalforsamling 

1. Hvordan får vi indsatsområder sat i gang – start på snak 

1. Skovadgang. Der udnævnes snart flere skove til naturnational-
parker. Dette vil vanskeliggøre 

• Rent praktisk at løbe uden for stier pga. fældede træer 
der ikke fjernes 

• (Muligvis) At opnå tilladelser til organiseret idræt som 
f.eks. åbne løb  

Fremover vil det være hensigtsmæssigt at udvide omfanget af 
forskellige skove vi arrangerer løb i. 

2. Økonomi. OKR har brug for at have aktiviteter der kan ind-
bringe nogle penge. SMUK´s koncept fortsætter ikke efter løbet 
i år. Løberen, som har haft konceptet ønsker ikke at fortsætte, 
efter at FIF har trukket sig. Så er der kun OKR tilbage, og med 
faldende deltagerantal og hvis OKR skal overtage konceptet 
alene er det ikke vurderet at det kan svare sig at fortsætte. Så 
derfor må OKR finde på anden/andre aktiviteter. 

• Familieorienteret aktivitetsdag med o-løb og evt. anden 
aktivitet 

• Andet motionsløb 

• Hjælpe på Roskilde Festival 

3. Aldersfordeling. Kamelen skal erstattes af en dromedar. Flere 
25-40 årige.  

4. Rekruttering af flere unge løbere 



 

 

2. Evt. nedsætte en eller flere grupper der kan arbejde henimod at plan-
lægge noget der kan bidrage til løsning af punkt 2-4. Pkt. 1 afventer pt 
udmelding om hvad der besluttes. 

1. Runa og Anders initierer gruppe til at arbejde med punkt 3-4. 
UU vil blive inviteret/spurgt om deltagelse/input. 

2. Jytte kigger på langsigtet kalender mhp. at melde OKR som ar-
rangør af åbne løb mere proaktivt (jf. Punkt 4) 

3. Anders og Martin kigger nærmere på aktuel økonomi, hvad der 
gives tilskud til m.v. 

Emnet tages op igen på kommende møder for at følge udviklingen 

3. Kommende arrangementer 

1. Danish Spring – Sprint / Henrik – planlægning forløber planmæssigt 

1. -Parkeringsgodkendelse skal være i forruden på hver bil, ellers kan 
der komme afgift på 750 dkr,- Alternativ/ekstra p-plads længere væk 
hvis aktuelt. 

2. Der forventes 300-600 deltagere, svært at forudsige 

3. RUC’s cafeteria/kantine vil være åben med plads til 600-800 pers.  

4. RUC’s toiletter kan benyttes 

5. Ok Øst står for tilmelding og markedsføring for alle tre dage 

6. Baner er færdige på nær få justeringer 

7. Banekontrol og Michael Kreiberg har tjekket baner – OK 

 

4. Langtidsterminsliste 

1. OKR arrangerer 3. div match i 2023 

2. Odsherred Open Orienteering, OOO arrangeres sammen med Hol-
bæk i 2023 

3. OKR byder ind på at arrangere DM nat i 2024 (Marts)– Evt. i Anne-
bjerg. 

4. DM-weekend i 2026 var allerede besat til anden side. 

5. Der er søgt langsigtet om at arrangere divisionsmatcher 

5. Beslutningspunkter  

1. Enkelte medlemmer der er i restance og ikke har betalt efter henven-
delser/rykkere meldes ud af OKR. 

2. Anders har modtaget en opfordring til at OKR støtter / er medunder-
skriver af brevet til kommunen; bæredygtige foreninger – skal vi det – går 
bl.a. ud på at begrænse støj fra torsdags veteranbil og mc-træf på havnen. 
Det besluttes at OKR ikke skriver under som klub, men at medlemmer kan 
gøre det individuelt, hvis man vil. 



 

 

3. Anders har modtaget en henvendelse fra DOF om at bistå (Sportident 
/ tidtagning) ved sprint weekend på Sjælland 21-22 maj, danske og 
schweitzske landshold deltager. Det vil OKR gerne 

6. Mødeplan 2022. Forslag til møder: 

1. 21/3 

2. 9/5 

3. 20/6 

4. 22/8 

5. 26/9 

6. 7/11 

7. 12/12 

7. Eventuelt,  

1. GDPR – vi skal overveje hvordan vi håndterer dette – tages op på se-
nere møde 


