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Referat for bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 17. august 2020 kl. 19.00 – 21.30 i Nordpilen 
 
Til stede: Merete, Anders, Michael, John, Ane, Jørgen, Jytte, Henrik 

Fraværende: Janne 
Referent: Jørgen 

 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
 

Vedtaget. 
 

 

2) Opfølgning fra sidste møde 
 

Planlægning efter klubåbning: Merete og udvalget har planlægningsmøde næstfølgende 
tirsdag (den 25. august) mht arrangementer i efteråret. 

 
Anders har skrevet med Bjarke S om DM Mellem i 2026. En længere proces er nu i gang. 

 
Anders har ligeledes skrevet til Sorø mht Danish Spring i 2022. 
 

 

3) Nyt fra kassereren 
 

Michael reviderer sit til i dag medbragte overblik (status for året hidtil) og rundsender. Dette 
tages op ved næste bestyrelsesmøde, så vi som bestyrelse har et bedre økonomisk indtryk af 

"hvor klubben er på vej hen" for regnskabsåret 2020. 

 
 

4) SMUK 
 

Der er p.t. ca. 50 tilmeldte til dette årets reducerede version af SMUK. Henrik og Michael er i 
gang med kommunikationsplan. Michael kontakter Løberen. Ane og Hanne bringer (et 

passende udvalg af) trøjer til Løberen. 
 

Merete og Jørgen sørger for markering af ruten (med nedbrydelig rød spray, Anders sender 
link til Jørgen) samt printer en rute-/afmærkningsbeskrivelse, som da kan hæftes på 

beachflaget ved start/mål. Mad til deltagerne kan, ved forudbestilling, købes ved Café Knarr. 
John sørger for at beachflaget alle dage er sat op (på lille grønt areal lige syd for iskiosken). 

 
 

5) Kommende arrangementer 

 
DM Nat i marts 2021: Overdragelsesmøde på onsdag, Hans Jessen og Michael Kreiberg er 

banelæggere, Jakob S. er stævneleder. At finde banekontrollant udestår stadig, Anders 
følger op. 
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OOO Cup planlægges gennemført 26.-27. juni 2021, f.eks. med sprint i Nykøbing S. og 
skovetaper i hhv. Rørvig Sandflugtsplantage og Annaberg. 

 
Natcup 28. oktober: Anders søger stævneleder. 

 
Erstatningsløb for divisionsløb, forventet april-maj 2021: Baner m.v. er klar, Michael følger 

op. 
 

 
6) Intensivkursus forår 2021 

 
Kurset består af et weekendkursus – f.eks. marts/tidligt forår - for ikke o-løbere, så den 

deltagende principielt kan løbe mellemsvær bane efter kurset er afsluttet. Jytte indkalder 
Søren N., Ane, John og Jette (der alle tidligere deltog i kurset, efter det svenske koncept) 

samt Kristine Svendsen (der allerede er inviteret) mhp hvordan kurset nu kan planlægges. 

Markedsføring af kurset er essentielt og vil blive planlagt på et senere tidspunkt. 
 

 
7) Klubtur til Blekinge og klubmesterskab oktober 2020 

 
Den påtænkte klubtur til Sverige aflyses grundet corona-usikkerheden. Træningsudvalget 

(Janne og co.) ser på sted og dato for klubmesterskab 2020. 
 

 
8) Nyt fra udvalgene 

 
Der afholdes møde med Tåstrup Kommune – om faste poster i Hedeland - på torsdag 

(Anders). 
 

 
9) Stjernelege 2021 

 

"Roskilde Stjernelege" har spurgt om vi som klub vil deltage i/bidrage til arrangement i 
foråret 2021. Vi vurderer at vi bør bruge kræfterne bedre/i anden sammenhæng. John 

svarer at vi desværre ikke kan tilbyde at hjælpe. 
 

 
10) Nyt fra udvalgene 

 
Breddeudvalget har (som nævnt) møde tirsdag i næste uge. 

 
Klubhusudvalget har fået lagt fliser, der udestår afslutning og oprydning. Ole B. har fulgt 

arbejdet undervejs og sikrer at der bliver foretaget en ordentlig aflevering (inden Michael 
betaler regningen). Ane foreslår at så blomster på græsplænen, dette blev der opbakning til. 

 
Ane sørger for at brusere i klubhuset afsluttes. 

 

John fortæller fra Eliteudvalget at Rasmus Møller Jess er kommet med i forbundets 
udviklingsgruppe, dvs. lige under elitegruppen, og Adam Carlsen var lige ved at blive udtaget 

til forbundets "nye" U-18 gruppe. 
 

 
11) Eventuelt 

 
GDPR-kursus. Henrik vil gerne deltage på klubbens vegne. 

 
John skriver til Janne mhp på hjemmesiden at få tilføjet forbehold vedr. brug af kort, der er 

købt af klubben. 


