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Referat for bestyrelsesmøde 
Mandag d. 28. juni 2021 kl. 19.00 – 21.00 
 

Til stede: Merete, Anders, Michael, John, Ane, Jørgen, Janne, Jytte, Henrik 

Fraværende: Ingen 

Referent: Jørgen 

 

 

 

1) Opfølgning fra sidste møde 
 

Ved vores OOO Cup i weekenden var der ca. 200 deltagende om lørdagen, færre fredag og 

søndag. Der var gode tilbagemeldinger fra mange deltagere. Væske på banen er ønskeligt 

næste gang. Muligvis ville der komme flere deltagere, hvis der blev løbet/"konkurreret" i 

klasser, frem for blot på baner. Næste gang (uden corona) kan der også annonceres i 
Sverige.  

  

Jakob Svendsen vil stå for rengøringen af klubhuset fremover.  
 

 

2) Genåbning 

 
Generalforsamling: 

Afholdes den 23. august. Janne indkalder på hjemmesiden. 

 

Træning fra klubben: 

Der mangler arrangører til træning efter sommerferien, inklusive til Roskilde 3-dages den 
12., 17. samt 24. august. 

 

 

3) Ungdomstræning 
 

Hver træning vil fremover bestå af orienteringsøvelser eller alm lege foruden et alm 

træningsløb. Der er planlægningsmøde den 29. juni.  

 
 

4) Kommende arrangementer 

 
Fritidsfestival  

Holdes på Kildegården den 22. august. Vi får tildelt et areal, hvor vi kan lave en eller to 

korte o-baner, Michael tilbyder at udarbejde et kort (med afsæt i det eksisterende kort vi 
har for byen). Jytte sørger via Kommunikationsudvalget for foldere, der kan deles ud.  
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Intensivkursus  

Anders og Christine indgår nu sammen med Ane og Jette i undervisningen den 11. og 12. 

september. Der skal reklameres for kurset på hjemmesiden og Facebook. Der er lagt 
reklamer for arrangementet i lørdagsløbs-kassen, og disse printes igen til uddeling ved 

fritidsfestivalen den 22. august. Minimumsantal deltagere er sat til 10.  

  

SMUK  

Der er divisionsmatch søndagen før, så pakning af startnumre må planlægges herefter. Ane 

har sendt mail ud om rekruttering af hjælpere.  

  

Divisionsløb 10. oktober  

Vi afholder dette i Hedeland, Michael er stævneleder og der er fundet både banelægger og -

kontrollant, ligesom kortet bliver rekognosceret på ny.  

  

DM Nat  

Den 13. november, planlægningen skrider fremad.  

  

Klubtur  

Den 2. og 3. oktober. Michael har fundet sted, der ligger blot et par km fra stævneplads. 

Det blev vedtaget at overnatning og startafgift betales af klubben. Michael indgår i 

"realitetsforhandlinger" med stedet, Södra Hoka" (hvis ikke stedet er optaget allerede).  

  

Vintergymnastik  

Ønskes at starte den 21. oktober. John spørger Signe igen.  

  

VM i badedyrsræs  

Holdes i Amager Strandpark onsdag den 25. august, vi hjælper med SI-brikker. Michael 

bekræfter sidste års aftale med Per Jessen og søger 1-2 frivillige. Janne og Jørgen stiller sig 

muligvis til rådighed.  
 

 

5) Bidstrupskovene Brugergruppe 

 
Der er sendt flere høringssvar ind, men det har kun afstedkommet minimale ændringer ift 

det fremsatte. Lovforslaget om naturnationalparker som sådan er vedtaget.  

 

 
6) Eventuelt 

 

Michael iværksætter en kalender, så det er tydeligt for alle hvornår klubhuset er optaget. 

Hele bestyrelsen samt Ole B. (ift private arrangementer) får skriveadgang til denne 
kalender.  

  

Anders påtager sig at finde alternativ til et nyt regnly telt.  

  

Næste møde er den 16. august, evt. med deltagelse af Bo Simonsen.  


