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Referat for bestyrelsesmøde 
Mandag d. 1. november 2021 kl. 19.00 – 21.00 
 

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

Fraværende: Ane 

Referent: Jørgen 
 

 

 

1) Godkendelse dagsorden, opfølgning fra forrige møde 
 

John har aftalt møde med Holbæk d 16. november i Holbæk. 

 

 

2) Næste møde: 6/12 el 13/12 
 

Besluttet til 13./12. 

 

 
3) Indtægtsgivende motionsløb 

 

Der blev en lang diskussion af om SMUK har overlevet sig selv eller vi bør arrangere det 

igen i 2022. Der blev til slut taget beslutning om at køre løbet igen næste år, men at 1) på 
forhånd sætte acceptable minimumsgrænser for deltagerantal hhv. overskud (så der i 

efterår 2022 kan tages en indiskutabel beslutning om løbets fremtid) og 2) begynde at 

udtænke alternative motionsløb (trail- eller familiestafetter blev nævnt som et par idéer), 

ved inddragelse af hele klubben. Ane inddrages mht stævneledelse næste år, eftersom 

dette er i særklasse den største arbejdsopgave ifm løbet. 
 

John havde inden mødet talt med alle funktionsledere, som er positive i ft at afvikle næste 

år. John indkalder - sammen med Ane - alle for at lægge budget mv. Dette drøftes da på 

næste bestyrelsesmøde.  
 

 

4) Budget 2022 

 
Det foreløbige budget blev gennemgået. Henrik (mht Danish Spring, sprint) og John 

genbesøger deres skøn og tydeliggør de vigtigste antagelser, så det kan ses hvad skønnene 

er baseret på. Alle budgetopdateringer sendes til Michael. Opdateret budget skal 

rundsendes den 1. december og behandles igen ved det næste møde den 13. december. 
 

Vi ved at vi i 2022 skal arrangere NatCup og Danish Spring (sprint), mens OOO Cup næste 

gang først bliver i 2023. Michael rundsender link til terminslisten. 

 

 
 

 

5)   Voksenkursus og rekruttering 
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Det blev drøftet hvorledes nye medlemmer og klubbens uerfarne løbere kan lære 

orienteringsteknik. Det blev besluttet gøre mere opmærksom på den tekniktræning, der 
arrangeres i VTR regi. Der arrangeres 3-4 tekniklørdage, hvor mere uerfarne 

klubmedlemmer kan lære, disse lørdage fremgår af VTR-kalenderen på vor hjemmeside. 

Anders drøfter "intern markedsføring" med Christine S., da det for mange formentlig er 

mest motiverende at være af sted med klubkammerater. John foreslog i øvrigt at vi 
"erfarne" til alm træning engang imellem skulle ofre os og tilbyde at skygge de "nye". 
 

Mht kursus for eksterne sættes dette i bero. Janne og Jytte drøfter internt koncept med 

Christine. 
 

 

6    Afviklede og kommende arrangementer 

 

Der er styr på DM Nat den 13. november. 
 

Danish Spring er den 25. marts 2022, Andreas lægger baner og Asger tegner kort. 

Grundejertilladelser (udover RUC) skal søges, bemanding til bl.a. IT og beregning udestår 

ligeledes. Der er planlægningsmøde den 3. november, hvorefter Henrik forventer at have 
væsentlig mere information. 

 

NatCup skal arrangeres den 12. januar 2022. 

 
Klubmesterskabsløb bliver 11. december 2021. 

 

Divisionsmatchen i Hedeland i oktober gik fint. Michael udarbejder en stævnemanual. 

 
Klubturen til Sverige gik ligeledes godt. 

 

 

7)   Orientering om Bidstrupskov brugergruppe 

 
Der er skovvandring den 9. november, muligvis med deltagelse af DOF-formanden og/eller 

miljøministeren. Udspillet fra Skov- og Naturstyrelsen er at hele skoven bliver urørt skov 

og naturnationalpark, med ét stort hegn om det hele. 

  


