
 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. august 2013 i Nordpilen kl. 19-21.30 

Tilstede: Asger Jensen, John Blaase, Henrik Boesen, John Tripax, Michael Leth Jess, Per Tripax, Runa Ulsøe, 

Ane Veierskov, Linda Østberg (referent). 

Afbud: Gitte Krogh, Søren Nielsen 

Kagemedbringer: Runa 

1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse: Ungdomstræner, Hanne Jessen flytter. Derfor 

tilføjes nyt pkt. 8. 

 

2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning:  

Referatet fra d. 17. juni 2013 blev godkendt med mindre korrektioner. 

 

3) Halvårsstatus fra kassereren 

OKR’s konti blev gennemgået ved Asger. Alt i alt har klubben en sund økonomi. 

Asger har bedt Claus S. om at få adskilt regnskabet for Smuk løbet yderligere fra klubbens øvrige 

regnskab. Således vil det være tydeligt, hvad vi får ud at arrangere dette.  

Under gennemgangen blev der talt om tilskud til klubtur. Michael vil prøve at komme med et udkast til 

en klubtur i efteråret 2013.  

Asger og Claus holder et møde for at få lidt mere struktur på økonomidelen. 

Asger påtænker at lave en ny kontoplan til næste år, som er mere dækkende end den nuværende.  

 

John Tripax forespurgte, hvorvidt vi skal forespørge om fornyelse af vores 2-årige sponsorat. Det var 

der enighed om at forsøge. John Tripax går videre med dette. Sparekassen Sjælland har i øvrigt et stort 

telt med logo på. John Tripax. vil forespørge, om det er muligt at låne dette, hvis vi har behov for det. 

 

Pt. kigger Asger på et nyt klubsystem, Convensus, som DGI anbefaler. Det kan næsten det samme som 

det nuværende system, men til ca. ¼ af prisen.   

 

4) Ny husorden 

Nyt udkast er lavet og blev fremlagt. Bl.a. skal følgende tilføjes: 

For at kunne leje klubhuset:  

• Skal man have været medlem i mindst 1 år 

• Man skal være mindst 18 år 

• Lejer skal orientere naboen om lejen pr. mail med Per Tripax cc, så snart der er indgået en 

lejeaftale.  

• Lejer være tilstede under arrangementet.  

 

Henrik Boesen laver ny revision af husordenen og sender ud til bestyrelsen. 

 

5) Smuk 2013 v. Ane Veierskov 

Funktionsledermøde afholdes på onsdag d. 21. aug. 2013.  

Pt. er tilmeldt 2025 løbere, d.v.s. max. antallet er nået. Det har været lidt frustrerende at sige nej til 

løbere. Ane kunne godt tænke sig et SMUK udvalg, der kan behandle diverse sager vedr. SMUK. 



Oprindelig har vi sagt, at max. 2000 løbere kan deltage. Der er bestilt 1700 trøjer. Vi har meldt ud, at 

løbere kan få trøjer fra sidste år. Disse er nu også opbrugt. Ane kontakter Aalborg og Hillerød for at 

høre, om der er trøjer i overskud, som vi kan bruge.  

Jan har inde på SMUK’s hjemmeside markeret, at der fyldt op med løbere. Det er altid et problem med 

utilstrækkeligt antal bluser. Løberne bliver utilfredse. Det er vigtigt, at vi kommunikerer ud, hvorfor vi 

ikke kan tage flere løbere ind. Det blev besluttet, at kommunikere ud, at der ikke er plads til flere; dels 

på SMUK hjemmesiden, på OKR siden samt ved en notits i lokalavisen. Asger foreslog samtidig, at vi kan 

henvise til Hellas’ gadeløb om fredagen i samme uge, hvor der er plads til hele familien.  

Borgmester Joy Mogensen starter og deltager i løbet. Fit Living kommer endvidere med en journalist og 

en fotograf. Journalisten skal med ud at løbe. Ane tager sig af kontakten med journalisten. 

I goodiebag’en er der pt. ikke planlagt noget info om OKR. Det blev diskuteret, hvorvidt der skal være 

en afsender fra OKR. Erfaringen er, at det ikke tidligere har skaffet nye medlemmer i klubben. Det blev 

besluttet at ilægge folder om OKR fra Find vej projektet. 

235 løbere har taget imod tilbuddet om madpakkeservice. Kommune og politi har accepteret at lave 

total afspærring i visse gader på Sct. Jørgensbjerg. Det letter afviklingen meget. 

6) Opfølgning på henvendelse fra Bjørn V. Jørgensen om pre-o. 

Michael har svaret Bjørn skriftligt på vores reaktion på hans henvendelse. Herefter vil Michael ringe til 

Bjørn for at høre hans reaktion. Michael har d.d. kontaktet handicap organisationerne. Hvis vi 

arrangerer et sådan løb, vil vi sikkert opnå en masse goodwill.  

 

7) Terminslisten 2014 og 2015 

Vi har ikke budt ind med noget i 2014 og har tanker om et sprint DM i 2015. Anders har accepteret at 

være stævneleder på sprint DM i 2015. Køge vil gerne være med til at lave et kombi-stævne (over 2 

dage). Asger foreslog at afholde en sprint stafet efter det officielle mesterskab. (4-mands-stafet). 

Dato for sprint DM i 2015 er fastsat til sidste weekend i maj. Til information skal nævnes, at DM 

ultralang nu er adskilt fra DM sprint.   

Anders har skrevet til kommunen for at få en kontaktperson. Det blev endvidere foreslået at lave et 

forsøg med et lignende arrangement i 2014, evt. i Greve området, som Casper Lindemann tidligere har 

været inde på. 

Muligheden for at byde ind med et divisionsløb i 3. ,4., og 5. division i 2014 blev diskuteret. Vi kan evt. 

bruge Rørvig eller Kongsøre til dette. Michael checker op på, om der er ledige løb på terminslisten. 

  

8) Ungdomstræner 

Hanne Jessen stopper som træner, idet hun flytter til København. Runa har overvejet at spørge 

Mathilde og Melissa, idet de begge vil kunne byde ind med noget. Michael’s idé er at lade de unge  

trænere stå for en o-legestue (børn til og med 12 år). Vi kan markedsføre dette noget kraftigere, evt. 

ved at lægge flyers i sportsbutikker. Runa vil tale med Melissa og Mathilde om dette koncept.  

Kommunikationudvalget skal lave ny info om det nye tiltag, såfremt det bliver sat i værk. 

  

9) Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter  

a) Roskilde 2go 

2. periode tilbyder 2 forskellige modeller. A) som sidst, hvor klubben tilbyder adgang til de normale 

aktiviteter 1-2 gange ugentligt, B) forløb over en periode, hvor klubben laver et særligt forløb for en 

gruppe deltagere. OKR hælder mest til model 1. 

 

b) NatCup 2013 – 30. oktober i Hedeland 

Michael har forespurgt, om muligheden for at bruge skiklubbens klubhus i forbindelse med NatCup 

2013. Hvis dette ikke er muligt kan man køre til OKR. Brug af Hedelandshytten blev diskuteret. Asger vil 

gerne lave baner, Michael vil stå for aflæsning, mens Henrik gerne vil hjælpe med indsamling af poster. 

  

c) VTR 2013 

Mogens deltager i møde vedr. VTR 2013 d. 21. august. 



 

d) Klubmesterskab samt klubfest  

Dette er fastlagt til d. 2. november 2013 i Anneberg. Klublokalet er booket. 

 

e) Klubtur 2013 

Michael laver indbydelse og budget til klubtur i oktober 2013. OKR vil gerne give tilskud til løb og 

ophold. 

 

f) Nyt fra sekretæren 

Et par tilmeldinger er modtaget uden, at der er navn bagved. Der er også kommet min. én tilmelding fra 

en ny løber, der bor langt væk. Problem med nye medlemmer, der ikke er aktive blev diskuteret.  

Ungdomsudvalget vil gerne opdateres på nye og udmeldte løbere. Dette implementeres ved de 

fremtidige bestyrelsesmøder. 

 

10) Næste møde  

Dette afholdes d. 23. september, Henrik medbringer kage. 

 

11) Eventuelt 

Michael har forespurgt skiklubben om samarbejde om at lave vintergymnastik for de 2 klubbers 

medlemmer.    

Henrik B. vil gerne have en diskussion om klubbens forhold til RIU, Roskilde Idræts Union. 

Asger har drøftet evt. arrangementer i samarbejde med Hellas og Roar. Evt. kunne OKR afholde en 

vintercross turnering. Dette kunne give kontakt til andre klubber og samtidig vil det være en god måde 

at promovere os på. Muligheden for at lave løb med pandelampe på blev fremlagt. Asger vil prøve at gå 

videre med idéen overfor Hellas og Roar.  


