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Bestyrelsesmøde mandag den 20. juni 2016 i Boserupgård 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Status og stævneorganisation for kommende løb 

  a) Sct. Hans Løb  
  b) Roskilde 3-dages  

  c) SMUK  

  d) MTBO løb 13. august  

  e) VTR  

  f) Klubmesterskab  

  g) Klubtur Sverige  

  h) Trail-O, 9. oktober  

  i) NatCup, 25. januar 2017  

  j) Danish Spring 2018  
3. Terminslisten for 2017 
4. WTOC 
5. Tilskud 
6. Copenhagen O 
7. Rekruttering og lørdagsløb 
8. Nyt fra udvalgene, budgetopfølgning  
9. Punkter til næste møde  
10. Eventuelt 

 
Tilstede: Caroline, Janne, John, Per, Michael, Jørgen. 
Afbud: Asger, Henrik 
 
---------------- 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 
2. Status og stævneorganisation 
Se underpunkter a)-j) ovenfor. 
a) OK - Morten har planlagt 
b) Der er styr på datoerne: 11./8. (Roskilde, banelægger Bjørn), 16./8. (Køge), 23./8. (Hvalsø) 
c) Er generelt OK – dog mangler bl.a. musik 
d) MBTO – Claus R. laver 
e) Mogens deltager i planlægningsmøde med de andre klubber i august 
f) Klubmesterskab – besluttes ved næste bestyrelsesmøde 
g) Klubtur – er annonceret. Michael sender også indbydelse ud på okr-list 

http://www.okr.dk/index.html
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h) Trail-O – ligger nu på o-service 
i) Intet besluttet mht Natcup 
j) Er generelt OK – en skriftlig aftale uden særlige krav er indgået med OK Øst 
 
 
3. Terminsliste 2017 

  

Blev drøftet. Vi ser på terminslisten og overvejer om vi eventuelt vil arrangere noget i 2017. 
 
 
4. World Trail Orientering Championships 
 
Det blev besluttet at klubben giver tilskud på 1.000,- til Bjørn, for at kompensere for at DHIF ikke 
giver tilskud til udenlandske arrangementer. 
 
 
5. Tilskud 
 
Klubben vil fortsat betale startafgifter for Andreas Boesen, når han i Danmark stiller op for OKR. 
 
6. Cph O 
 
John har sendt mail ud på okr list om Copenhagen O, bl.a. så flere – alle, og ikke kun de unge – f.eks. 
vil kunne komme til Sverige på stafethold (f.eks. til Smålandskavlen eller Tiomila) i tilfælde hvor 
klubben ikke alene kan stille hold. OK Roskilde vil skulle stille arrangør/leder til nogle af turene (f.eks. 
Smålandskalven). 
 
Cph O har etableret et konkurrenceudvalg, der laver langtidsplanlægning og koordinerer for ture. 
Martin Laage Kragh er OKR's repræsentant. 
 
Klubberne i Copenhagen O er OK Roskilde, Allerød OK, Ballerup OK, OK Øst og Søllerød OK (omend 
enkelte løbere fra andre klubber også, i udlandet, stiller op for Cph O). Bestyrelsen opfordrer alle 
vores klubmedlemmer til at stille til start for CphO hver gang vi deltager i løb i Sverige -  dvs. ikke kun 
når man løber stafet, men også til individuelle løb. 
 
 
7.  Rekruttering og lørdagsløb 
 
6-7 klubmedlemmer deltager i en arbejdsgruppe om lørdagsløb m.v., og det første møde er afholdt. 
Det overvejes at flytte fast til Boserupgård, bl.a. da det ligger centralt i skoven og da der bl.a. er 
toiletfaciliteter. 
Idéer til udvikling er p.t. bl.a. de følgende: 

 Mere børneløb 

 Mere leg/skovtilvænning 

 Koble sig på andre arrangementer på stedet 

 Lave noget på dage i efterårsferien 

 Opsætte skilte på indfaldsstier fra p-pladserne (f.eks. "Nu kun 5 minutters gang") 

 Opsætte QR-koder 

 Mere ud til pressen, bl.a. på kommunens facebook-side. 
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Det kunne overvejes at lave decideret o-kursus, mod betaling. Et sådant kursus vil muligvis ligge 
bedst om foråret, med godt vejr (frem for om efteråret), for bedst at kunne fastholde deltagere i den 
efterfølgende tid. 
 
Michael undersøger mht at indkøbe udstillingsmateriale (priser, leverandør) og mailer det til 
Caroline, der derefter drøfter med Søren N. mht det videre arbejde. 
 
 
8. Nyt fra udvalgene 
 
Materiel: 
Klubhuset skal males udvendigt, særlig på sydsiden. Muligheden for at få det gjort i form af 
samfundstjeneste undersøges - Michael finder tidligere mail og videresender til Per. 
 
Træning: 
Der arbejdes p.t. på Roskilde 3-dages og efterårets træningsprogram. 
 
Bredde- og Rekrutteringsudvalg: 
Idéer til klubaften: Hvordan sætter man SI-løb op? Løb i Ægypten? Sommerens udenlandske løb? 
Førstehjælpskursus: Jørgen undersøger kursuslængde mv., f.eks. med Røde Kors, og mailer dernæst 
ud på okr list mhp medlemmers interesse for dette (én aften). 
 
Kasserer: 
Asger havde til mødet sendt opsamling på regnskabet. Som det ser ud nu, er det mest sandsynligt at 

klubben for året ender lidt under budget. Bl.a. kan nævnes at der er installeret ny emhætte og 
sauna er blevet udskiftet, hvilket blev væsentlig dyrere end forventet. 
 

 
9. Punkter til næste møde 
 
Find Vej – hvad vil vi med det? 
Afvikling af møder. 
Sjovt ferieprogram. 
Proces for ind- og udmelding. 
 
 
10. Eventuelt 
 
Michael gav resumé fra seneste klubledermøde. Michael sidder bl.a. med i DOF's 
kommunikationsudvalg. 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 22. august kl. 19. 


