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Bestyrelsesmøde mandag den 6. marts 2017 i Nordpilen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af mødereferat 
3. Opfølgning på generalforsamling 
4. Snak om året i bestyrelsen og i OKR 
5. Langtidsterminslisten 
6. Trøjeindkøb til SMUK 
7. Klubhus. Udlejning 
8. Find Vej 2017, særlig kommunikation 
9. Nyt fra udvalgene og kommende aktiviteter 
10. Kommende møder – fastlæggelse af klubtur? 
11. Eventuelt 

 
Tilstede: Caroline, Janne, John, Per, Michael, Max, Ane, Jørgen 
 
---------------- 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. 
 
 
2. Godkendelse af mødereferat 
 
Referatet fra 9. januar 2017 (der var ret kortfattet pga den megen fokus på at forberede 
generalforsamlingen) blev godkendt. Jørgen sender til Janne, så Janne kan lægge referatet på 
hjemmesiden. 
 
 
3. Opfølgning på generalforsamlingen  
 
Referatet fra generalforsamlingen blev rettet til, printet og herpå underskrevet af bestyrelsen. Jørgen 
sender til Janne, så Janne kan lægge referatet på hjemmesiden. 
 
Desuden blev indmeldingsprocedure drøftet. Jørgen opdaterer den eksisterende procedure og mailer 
rundt. 
 
 
4. Snak om året i bestyrelsen og i OKR 
 
Eventuel sommerklubtur i 2018 bør drøftes allerede i løbet af efteråret 2017. 
 

http://www.okr.dk/index.html
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Klubmesterskaber (Mellem, Sprint) drøftes i træningsudvalget. 
 
 
5. Langtidsterminslisten 
 
Vi vil lægge billet ind på at arrangere divisionsmatch (3.-6. division) i forår 2019. I 2018 vil vi i forvejen 
skulle arrangere såvel Danish Spring som DM Nat. 
 
 
6.  Trøjeindkøb til SMUK 
 
Vi bestiller 800 trøjer, med mulighed for max. 300 ekstra. Ane forhandler p.t. med Hillerød om SMUK-
plakater. 
 
7.            Klubhus. Udlejning 
Roskilde Motion vil gerne leje, Per aftaler nærmere (med udarbejdelse af kort lejekontrakt). 
Fremtidig leje af klubhus til eksterne bør koste 1.500,- i døgnet (men 2.000,- hvis det drejer sig om 
hele weekenden), idet disse priser forekommer at være i rimelig overensstemmelse med 
"markedsprisen". 
 
 
8. Find Vej 2017, særlig kommunikation 
 
Årets Find Vej dag afholdes lørdag den 29. april kl. 13 fra Boserupgård. Postkort er bestilt og vil blive 
hængt op i butikker. Det forventes at en avisannonce - men især en avisartikel - virkelig vil kunne 
gøre en forskel ift antal deltagere. John T. foreslår at annoncere i Roskilde Live (der udsendes i 
begyndelsen af hver måned). Michael vil nu spørge Henrik om at udarbejde kommunikationsplan for 
Find Vej, idet vores tidligere annoncering af Find Vej forekommer at have været noget begrænset. 
 
 
9.  Nyt fra udvalgene og kommende aktiviteter 
 
Materieludvalg: 
Rengøring på torsdag (4-5 klubmedlemmer har meldt deres assistance). 
Klubhuset skal males (når det bliver tørt og lunere i vejret). 
 
Eliteudvalget: 
Copenhagen O er gået i sig selv. 
Udtagelse til juniorlandshold forekommer ikke helt transparent, men der er nogle wild cards, så de 
kommende testløb er vigtige. 
 
Ungdomsudvalget: 
Skolernes Find Vej, tidl kaldt Naturløbet, er den 17. maj i Hyrdehøj. 
 
Træningsudvalget: 
Sidste Superlørdag afholdes den 1. april. 
Michael spørger Asger og Anders om de vil tage en runde med "alle" skovejere (også de ejere der 
tidligere har været afvisende, eller har krævet betaling), med henblik på at se om vi kan lægge blot 
enkelte træninger i "nye skove". 
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10.  Kommende møder – fastlæggelse af klubtur? 
 
Næste bestyrelsesmøde holdes den 1. maj 2017. 
 
Michael hører mht mulig overnatning Bornholm. Jørgen undersøger ligeledes om det sted hvor U1 
holdt sommerlejr kan lejes i Uge 43. 
 
 
11.  Eventuelt 
 
Intet. 


