
Bestyrelsesmøde d. 21. september 2015 i Nordpilen kl. 19.00 - 21.30

Tilstede: Michael Leth Jess, Linda Østberg, Asger Jensen, John Tripax, Gitte Krogh Madsen, Per Tripax, Janne
Brunstedt, Caroline van Bronswijk

Afbud: Henrik Boesen, Runa Ulsøe

Referent: Linda Østberg

Kagemedbringer: Caroline

1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af løb for politiet, pkt. 7, h)

2) Godkendelse af referater fra sidst og opfølgning fra sidste møde
Referat fra sidste møde d. 24. august 2015 blev godkendt med enkelte rettelser/tilføjelser.

Opfølgning på udeståender fra møde d. 25. juni 2015:
Pkt. 2: Udmelding tilbage til medlemmer vedr. resultat af medlemsundersøgelse er ikke foretaget
endnu. Michael er på opgaven. Michael oplyser, at denne tilbagemelding kommer i forbindelse
med udmelding omkring Roskilde Revanchen.
Pkt. 5: Siden med oplysninger om klubbens kort trænger til opdatering – Asger og Janne ser på
dette.
Pkt. 5 b) Michael undersøger, om nogle medlemmer i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen
har ytret ønske om at arrangere løb i forbindelse med eksterne henvendelser.
Pkt. 10: Gitte har talt med Søren Bredkjær vedr. tilladelse til at løbe på Fjordens område (Region
Sjælland). Det er aftalt med Søren Bredkjær, at vi fremover spørger ham, når vi vil lave løb på
Region Sjællands område.

Opfølgning på udeståender fra møde d. 24. august 2015:
Pkt. 3: Vedligeholdelse af de faste poster
John Tripax har fået accept fra de grå pantere, der gerne vil bistå med vedligeholdelsen af de faste
poster.
Pkt. 4: Orienteringsløb i folkeskolen. Asger læser korrektur på Henrik’s forslag. Henrik lægger også
en form for link/reklame for OKR ind her. Henrik tager kontakt med Gert/Erling omkring, hvilke
tanker de har gjort sig om skole o-løb. Dette er stadig et udestående. Henrik følger op.
Pkt. 6) a): Klubmesterskab d. 26. september. Asger har kontaktet Holbæk, der gerne vil lave løb for
os. Caroline har fået navne på de ansvarlige for klubfesten og klubhuset er reserveret af Per.
Pkt. 6) b) Asger er fortsat opsat på at lave et lille løb for ikke o-løbere i forbindelse med Roskilde
Revanchen.
Pkt. 6) g) Stævneorganisation for Roskilde Revanchen er ved at være på plads, se pkt. 7) c).
Pkt. 6) i) Asger har sendt nyt kort over Folkeparken/Byparken til John Tripax i forbindelse med
afvikling af løb for DSV.
Pkt. 8) d) Rasmus Krogh mangler at definere, hvor det er i Boserup, at der er pigtrådshegn.

http://www.okr.dk/index.html


3) Beslutte klubfest og klubmesterskabsløb på baggrund af tilmeldinger
Der er pt. 46 tilmeldte til løbet og 35 (25 voksne og 10 børn) tilmeldte til festen om aftenen.
Det blev besluttet, at dette er et tilfredsstillende grundlag at afholde mesterskab og fest på.
Klubmesterskabstrøjer: Disse er relativt dyre. Det blev i stedet vedtaget at give et gavekort
til ”Løberen” til vinderne.
Tilskud til festen: Jørgen Krogh og Susanne Jensen fra Breddeudvalget arrangerer. Det blev aftalt, at
der kan afsættes op til 4000 kr. som tilskud til festen.
John Tripax har fået fat i de 2 klubmesterpokaler.
Endelig blev det aftalt, at årets ungdomsløber kåres til julefrokosten/julemiddagen.

4) Fastlægge temaer for klubudviklingsworkshop d. 9. november
Den 9. november afholdes der en klubudviklingsworkshop for bestyrelsen. Inden denne afholdes,
skal bestyrelsen fastlægge hvilket tema/temaer, vi skal arbejde med.
Rekruttering/fastholdelse samt ungdom anses for at være vigtige temaer til diskussion. Michael
melder dette tilbage til Gert.

5) Fastlægge generalforsamling og proces
Det blev besluttet, at Henrik Boesen forespørges om at lave et oplæg til køreplanen for
generalforsamlingen.
Det blev besluttet at afholde generalforsamling d. 4. februar 2016 kl. 19-21.

6) Beslutte løb 2017
Hvad vil i fremover?
Alt i Østkredsen er afsat til anden side i 2017. Vi kan derfor overveje, om vi kan byde ind med noget
andet. Det blev foreslået, at vi efter vores 2 dages arrangement til foråret, evaluerer dette og ser,
om vi skal byde ind med et lignende arrangement i 2016.
Asger’s input er, at vi i stedet kigger lidt indad og bruger vores energi på vore egne medlemmer.
D.v.s. pt. er der intet, som vi skal byde ind på.

7) Runde: Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter
a) Nyt fra kassereren
Overskuddet fra DM sprint var ca. 30.000 kr. Regnskabet vedr. SMUK er endnu ikke opgjort, men
det forventes, at det lige løber rundt p.g.a. faldende deltagerantal. Vi er ved at blive bedre til at
optimere vore udgifter i forbindelse med SMUK. Vi mener derfor fortsat, at vi skal deltage som
arrangør af SMUK, da det er en god måde at profilere OK Roskilde på.

b) Nyt fra sekretæren
Nyt medlem Adam Carlsen er indmeldt i sidste uge. Velkomstbrev bør dog nok opdateres.
Kontingent m.m. skal opdateres. Henrik opdaterer velkomstbrevet under hensyntagen til
kommentarer fra John Tripax. Velkomstbrevet er efterfølgende blevet opdateret.
Lars Vindegaard og Eva har meldt ud, at de udmelder sig pr. 31. dec.
Line Hermansen er udmeldt p.g.a. flytning til New Zealand.

c) Roskilde Revanchen
En Spirende stævneorganisation er på plads: Søren Nielsen, Asger Jensen, Michael Leth Jess samt
Torben Christensen (HG, IOF stævnekontrollant) afholder møde d. 23. september.



d) Bjørn’s Præ-O
Dette afholdes d. 17. oktober. Nogle hjælpere er på plads, men der kan godt bruges flere.

e) NatCup 2015-16
Skovtilladelse for løb d. 27. januar 2016 i Himmelev er på plads. Gunnar Grue er i gang med at
tegne kort. Michael lægger info/invitation på O-Service.

f) VTR løb 2015-16
Vi har fået tildelt d. 13. december i Rørvig samt d. 31. januar i Avnstrup. Mogens er tovholder på
VTR løbene. Der er banelæggere på plads til begge løb, Anders Kragh og Leni Møllsøe i Rørvig samt
Volker Naulin i Avnstrup.

g) Forårsweekend i Skjoldungelandet 9.-10. april 2015
Skovtilladelsen til dette arrangement er på plads. Vi har også sikret os, at vi samtidig har rådighed
over hele engen ved Avnstrup.
I denne weekend er der også Swedish League. Vi planlægger dog fortsat at afholde vores
arrangement, da det formentlig kun er eliteløbere, der vil tage til Sverige.
Asger foreslår, at vi laver et lille nat-træningsløb for evt. interesserede. Det kan f.eks. bruges i
forbindelse. med ungdomstræning/tur.

Faste poster: De grå pantere er på opgaven. Der er identificeret flere poster, der enten mangler
eller er defekte. Følgende. Endelig har flere meldt sig til at overvåge tilstanden af de faste poster:
Birgit/Erik: Himmelev, Janne: Hyrdehøj, John: Folkeparken. Endelig har flere meldt sig til at
overvåge posterne i Boserup.
John Tripax, har indhentet flere tilbud på stolper i eg, og arbejder videre med projektet.

h) ”Det hemmelige løb” for Politiet i uge 51
Vi har modtaget en forespørgsel fra Politiet, der gerne vil have, at vi laver to identiske løb for dem i
uge 51.
Michael svarer at, vi gerne vil lave løbet i Boserup for dem.

DSV arrangement v. John Tripax blev afholdt i onsdags:Meget positiv tilbagemelding fra de
deltagende løbere.

8) Punkter til næste møde - afholdes d. 9. november 2015.
Kagemedbringer: Henrik
SMUK evaluering
Generalforsamling
Workshop

9) Eventuelt
Michael har i dag skrevet under på, at vi har indhentet børneattester på relevante personer..
Michael følger op på, om vi har børneattester på alle relevante personer.



Pt. er der gang i arbejdet med indkørslen. Der er lagt stabilgrus i sporene. Det anbefales, at der
bliver lavet en asfaltopkørsel, da indkørslen er flyttet lidt. Det vil også være rart, hvis der kan laves
asfalt opkørsel til parkeringspladserne på græsset. John Tripax følger op med Park og Vej.

SMUK og hjertestarter: Breddeudvalget har overvejet et førstehjælpskursus til relevante personer i
klubben. Dette vurderes at være en god idé. Michael forespørger om RIU kan afholde et
førstehjælpskursus.
Idé med hjertestarter. Hvis vi vil ansøge Trygfonden skal den opbevares i et el-opvarmet skab, som
er offentligt tilgængelig. Vi skal betale forsikringen og el-udgiften. Da den ikke kan tages med til løb,
vurderes dette ikke at være en brugbar løsning. Det vurderes, at det er bedre at orientere sig om,
hvor den nærmeste hjertestarter er. Alle, der fremover er ansvarlig for løb skal orientere sig om
dette.
Fremover inkluderes det i vore løbsinstruktioner, hvor de nærmeste hjertestartere er.

Kørsel til løb – I OKR er der ikke tradition for organiseret samkørsel. Kunne være interessant at høre,
hvad man gør i andre klubber. Hvis man kommer ud til andre løb, kan det være en måde at
fastholde nye medlemmer på. John foreslog, at man starter med VTR løbene. Vi tænker over dette
til næste møde.


