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Referat for 

Bestyrelsesmøde 

Mandag d. 21. marts 2022 kl 19 -21.30, klubhuset 
Virtuelt 
Deltagere: Anders, John, Janne, Ane, Jytte, Runa (referent) 
Afbud: Henrik, Merete 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse dagsorden - Godkendt 

2. Status overdragelse 

1. Martin – Der er rykket for tilgodehavender (fra 29000,- til gode nu 
nede på 1100,- dkr, afskrivning 3080,-dkr). Mellemværende med skat, krævet 
beløb ansat for højt. Det har kostet i renter mv, men er nu korrigeret. Martin 
foreslår/tilbyder der udarbejdes kvartalsvist regnskab så der kan betales 
mere kontinuerligt for løb. Pt mangler der at få opkrævet kontingent for 2022 
incl. nye kontingenttyper. 

2. Runa – Giv evt besked til Ole B om hvilke medlemmer der er udmeldt 
så han kan sikre nøgleinddragelse. Verificer at alle står med korrekt rolle. 
Hvis der er ændringer så send en mail. 

3. Gennemgang medlemsliste, nyt kontingent type. Skrives til familier med 
unge der er fyldt 25 og spørger om de vil have et ung-senior kontingent. (Aktion se-
kretær) Fjernes fra o-service nu. Øvrige udmeldte medlemmer fjernes ligeledes fra o-
service, ved tvivl spørges om genindmeldelse ønskes. 

Medlemsliste gennemgået på mødet. Excel med info delt med kasserer. 

4. Kommende arrangementer 

1. Danish Spring – Sprint / f. Henrik – Anders / Jytte? Stort arbejde vedr. 
Sprint ved RUC, ser udmærket ud med tilmeldinger (nu over 300). Godt styr 
på arrangement og baner. 

5. Langtidsterminsliste / Jytte Se udsendte Excel ark for 2022 og 2023. Ros-
kilde har faaet tildelt DM-nat i 2024 i Annebjerg, skovtilladelse paa plads. DM-nat af-
vikles i forbindelse med Danish Spring. Noget OKR vil byde ind paa efteraaret 2024 – 
evt divisionsmatch (Byd ind pr 01 Dec 2022) 

  



 

 

6. Tirsdagstræninger/Janne 

Mangler frivillige til at stå for træninger. Ok at lave liste over hvem der har ansvar for 
tirsdagstræninger – gerne to ansvarlige pr gang. Primært udvalgt blandt dem, der 
kommer til træning. Evt nogle gange have fællestræninger med nærliggende klubber. 

7. Rekrutteringsaktiviteter / gruppe 

Arrangement FB 22. marts. Webinarer i DOF-regi.  

8. Beslutnings og orienteringspunkter 

Se nedenfor 

 

9. Eventuelt, 

Ikke mange tilmeldte til klubtur i Påsken endnu. Ane har sendt reminder på OKR-list. 
Mht. Påsken 2023 har Ane forhåndsreserveret plads på vandrehjemmet i Viborg til 
17 personer :-) 

Det blev diskuteret hvornår man er eliteløber og hvilke tilskud OKR vil tilbyde. Pt er 
beskrevet mulighed for tilskud til transport m.v, (beskrevet hjemmeside). 

Anders skriver udkast til ekstra punkt om at løbere, der præsterer på eliteniveau 
uden at være en del af DOF's elite grupper, kan være omfattet af OK Roskildes elite-
gruppe. 

Løbere i OK Roskildes elitegruppe får betalt DM startafgifter. 

• Spejdere beder om at leje SI-udstyr til Spejderlejr i Hedeland samt kortfil over områ-
det.  

o Anders foreslår fast pris på 1500,- dkr for kortfil. Ubegrænset print. 

o Skærme kan lejes til 500,- for 40-60 skærme og tænger. Bortkomne skærme 
erstattes til dagspris. 

o Max har spurgt om kortfil for Folkeparken – kan erhverves for 1500,- dkr, 
ubegrænset print. 

 

 

Ad punkt 2 

1. Er der noget der udestår? 

2. Erfaringer og opfølgninger 

 

Ad punkt 3 

Konfirmering af ungsenior kontingent; udmeldelse af medlemmer med restance og ungseniorer, der 

ikke reagerer på det nye medlemskab - Gjort 

 

Ad punkt 5 

Mogens har taget initiativ til et klubmøde d 22/3 om emnet – ref også DOF rep møde. 



 

 

Nedsættelse af gruppe til denne aktivitet – bør bestå af medlemmer, der på dette med friske, 

jomfruelige øjne      

Ad punkt 7 

1. Condes & MeOS klubaftener / kursus – 20. april kl. 19-21:30 i OKR Klubhus 

2. Indkøb af PC – Skal have en ansvarlig hvis det skal kunne fungere. Parkeres indtil videre. 

3. Naturnationalpark i Bidstrup? Møde med miljøordfører fra Venstre. Naturnationalparker 

udpeges formentlig nu i marts. Alle statsskove på Sjælland bliver udpeget som urørt skov. 

4. Hjælpere til WOC 2022 25-30. juni 

Klubben kan tjene 5-6000 hvis vi stiller 10 hjælpere – det er muligt at deltage i 

publikumsløbene – Tilbud luftet på rep. møde. Mail på OKR-list om denne mulighed 

(Anders) 

5. Kommende møder 

Der er planlagt Østkredsmøde i klubhuset den 7/11, samme dag som vi har bestyrelsesmøde 

–det foreslås derfor, at bestyrelsesmødet den 7/11 flyttes til 31/10 og evt. også mødet den 

12/12 til 5/12 - Ok 


