
 

 

Bestyrelsesmøde d. 7. april 2014 i Nordpilen kl. 19.00- 21.30. 
 
Tilstede: Henrik Boesen, John Tripax, Michael Leth Jess, Gitte Krogh Madsen, Janne Brunstedt, 
Runa Ulsøe, Asger Jensen, Per Tripax, Søren Nielsen 
 
Fraværende: Linda Østberg 
Referent: Asger Jensen 
Kagemedbringer: Michael Leth Jess 
 
Dagsorden: 
1) Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde 
3) Gennemgang af Terminsliste – Fremtidige OKR-løb 
4) Varsling af DM Sprint 2015 i forhold til aktive fra klubben 
5) Materielanskaffelser 
6) Evaluering af Find vej Dagen 
7) Runde: Nyt fra udvalgene og Status for kommende aktiviteter 

a) Roskilde 3-dages (TRU) 
b) SMUK 2014 (Ane) 
c) Nyt fra sekretæren 
d) Nyt fra kassereren  

8) Næste møde  
9) Udlån af klubhus til spejdere 
10)  Opdatering af ”Like my Life” 
11) Eventuelt 
 
 
1) Godkendelse af dagsorden og valg af referent 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse nye punkter 9 og 10, Asger blev valgt til referent. 
 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet fra 3. marts blev godkendt 

 
3) Gennemgang af Terminsliste – Fremtidige OKR-løb 

Onsdag d. 11. marts 2015 byder vi ind på en afd. af SM nat i Storskoven/Valborup evt. Hesede. 
Derudover byder vi ind på en afdeling af Natcup. 
 

4) Varsling af DM Sprint 2015 i forhold til aktive fra klubben 
Der er planlagt 3 løb d. 30.-31. maj 2015. Michael sørger for at annoncere efter hjælpere. 
 

5) Materielanskaffelser 
Kigger på nye dunke. Vi får undersøgt behov for størrelse af ny generator.  Vi undersøger prisen 
på et startur der kan sige bip. evt. som app. til pc. 

  



 
6) Evaluering af Find vej Dagen 

Der var 84 deltagere. Der var mange interesserede. 8 familier satte x ved gratis 
prøvemedlemskab. Vi prøver at finde et tilbud (Michael laver tilbudsbrev). Overvejer at flytte ud 
i Boserup næste år. Kun sparsom gavn af annoncering. Lejreposten eneste der havde lavet 
omtale. Til næste år køber vi annonce for 2000 kr. 

 
7) Runde: Nyt fra udvalgene og Status for kommende aktiviteter 

Udvalgene prøver lige se om der er noget der kan justeres (velkomstbrev, aktiviteter, etc.) i.f.t. 
nye medlemmer. 
 

7a) Roskilde 3-dages (TRU) 
Skt. Hans løb 24.6. Arr. Anders Kragh.  R3D. Janne tager sig af kontakt til Hvalsø OK og Køge 
OK 
 

7b) SMUK 2014 (Ane) 
Ny arrangør guide hos kommunen. Vi forsøger at bruge den. Inviterer Ane til næste møde. 
 

7c) Nyt fra sekretæren 
 Husk referat (generalforsamling) skal underskrives af dirigent og formand. 
 
7d) Nyt fra kassereren 

Vi laver budgetgennemgang næste gang. 
 

8) Næste møde 
Er planlagt til 12. maj. 
 

9) Udlån af klubhus til spejdere 
Spejder kan låne klubhus mandage fra 1. maj til de har fået nyt klubhus. Bortset fra dage hvor 
vi har møder. 
 

10) Opdatering af ”Like my Life” 
Henrik sørger for opdatering. 

 
11) Eventuelt 

Roskilde to go tages op næste gang. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


