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Referat for bestyrelsesmøde 
Mandag d. 9. marts 2020 kl. 19.30 – 21.30 i Nordpilen 
 
Til stede: Merete, Anders, Michael, Janne, John, Ane, Jørgen, Jytte, Henrik 

Fraværende: Ingen 
Referent: Jørgen 

 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

 
Vedtaget. 

 

 
2) Opfølgning på generalforsamlingen 

 
Ingen særlige refleksioner ud over at bestyrelsen var enige om, at den have fået mandat til 

at afgøre fliselægningen ved klubhuset. Alt relevant er lagt på hjemmesiden og 
kontaktpersoner og mailcirkulationslister er rettet. Opgavebeskrivelser for udvalg opdateres 

på et senere tidspunkt. 
 

 
3) Nyt fra kassereren 

 
Bankskifte er i gang. Michael har haft to arbejdsseancer med Max, men overdragelse af 

kassererposten er fortsat i gang. 
 

 

4) Kommunikationsudvalget 
 

Hidtil har Janne stået for hjemmesiden, støttet lejlighedsvist af især Asger (i Jannes 
fravær). Ingen har hørt større indvendinger mod hjemmesiden og der var ros til 

hjemmesiden som den er. Det er ikke en høj prioritet at opdatere/ændre denne. 
 

Kommunikationsudvalget bør prioritere: 
A)  Eksterne kommunikation med særlig vægt på Facebook 

B)  Markedsføringsmateriale (brochurer/flyers) 
C)  Kommunikation ifm begivenheder, f.eks. Find-vej og SMUK. 

 
SMUK-hjemmeside har hidtil ligget under FIF Hillerød og skal omlægges. 

 
Henrik søger at finde en Facebook-kyndig til at assistere i kommunikationsudvalget. 

 

 
5) Klubhus 

 
To tilbud er modtaget på fliselægning. Kommunen giver 40 % tilskud op til 80.000,-. Det 

blev vedtaget at tage mod det billigste af disse tilbud. Ane iværksætter. 
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6) Ny ungdomssatsning 

 
Der er søgt markedsføring for skoler – med leg, fysisk aktivitet og helt basal o-teori - men 

alle tre gange har været uden succes. 
 

Michael foreslog fokus på særlige seancer, f.eks. World Orienteering Day, Naturstafetten (i 
Skjoldungelandet) og SMUK. 

 
 

7) Kommende arrangementer 
 

OK Øst har spurgt om vi vil lave Danish Spring 2021. Svaret er nej (tak), da Sorø ikke er i 
stand til at medarrangere. 2022 kan derimod være en mulighed. Anders svarer OK Øst. 

 

Vestjysk 2-dages er kun i lige år. Hvis vi vil lave et nyt Odsherred 2-dages, så kunne vi 
evt. alliere os med Holbæk (og kunne trække på dennes skove). Anders kontakter 

Holbæk mhp at starte dette i 2021. 
 

Divisionsmatch 3.-6. division den 17. maj i Avnstrup: Martin V. og Morten er banelæggere, 
Michael er stævneleder. Der bliver brug for mange postudsættere. Michael indkalder til 

opstartsmøde senere i marts. 
 

Naturstafetten: Michael har været til møde på Ledreborg, sammen med bl.a. kano- og 
kajakklubben. 2020 er udnævnt til Naturens År. Stafetten, arrangeret af bl.a. Friluftsrådet, 

DR og DO-F, kommer forbi Boserup Skov søndag den 14. juni. Der er lagt op til et noget 
større set-up end først meldt ud, med blandt andet brug af mobil ved hver post, så det er 

et problem at mobildækningen i Boserup kan være svingende. Michael følger op. 
 

Voksenkursus for begyndere, Søren N. tilkendegav ved generalforsamlingen sin interesse i 

at bidrage, om end ikke med selve undervisningen. John og Ane kontakter Søren og Jette 
og ser om noget kan komme op at stå, eventuelt helst inden sommerferien. 

 
 

8) Øvrige punkter 
 

Michael skriver til bestyrelsen lidt om hvad man vil kunne deltage i, såfremt klubben 
melder sig ind i Dansk Atletikforbund/DAF, og det behandles til næste bestyrelsesmøde. 

Indmeldelse vil koste 500 kr. 
 

Børn i træningsrummet, er klubben ansvarlig og forsikret, såfremt uheldet er ude? John 
hører ad med Dansk Idrætsforbund. Michael undersøger hvordan klubben er forsikret. 

 
John foreslår at klubbens kortbank lægges centralt/i sky, hvor f.eks. et lille antal alle har 

adgang og man kan være sikker på til hver en tid at finde det seneste kort for et givet 

område. Anders kontakter Asger, Jørgen forwarder sin tidligere mailkorrespondance med 
Asger til Anders inden da. 

 
Til ikke-klubture, eksempelvis Tiomila, skal man søge om tilskud. 

 
 

9) Nyt fra udvalgene 
 

Fra Ungdomsudvalget berettede John at der var tilmeldt 470 børn til Skole-OL 
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(kun 3 klasser med 75 børn fra "byskolerne", resten kom fra omegnsskolerne). 
 
Ny i Breddeudvalget er Anja (efter at Søren er stoppet). Emner til evt. klubaftener er altid 

velkomne, henvendelse til Merete. 
 

Ny i Træningsudvalget er Søren. Der er arrangører til de førstkommende tre træninger, 
men generelt opmuntres medlemmer til at byde sig til at prøve at arrangere en træning, 

det er en stor hjælp. 
 

 
10) Diverse o-punkter 

 
Anders og Michael deltog i repræsentantskabsmøde. Michael gav et resumé og en status. 

Brugergruppemøde om Hvalsøskoven, Anders havde inden møde udsendt referat. Der 
tales om udsætning af dyr i den sydligste tredjedel af skoven, fra ca. 2026. Der vil dog 

ikke være restriktioner i adgangen, men at gennemførelsen af projektet vil få betragtelig 

negativ indvirkning på o-sporten. Der bliver en høringsfase og der oprettes en 
facebookgruppe, hvor man kan skrive sine kommentarer. 

 
Michael har lavet høringssvar om vej gennem Himmelev Skov. 

 
Jørgen laver kageliste til fremtidige bestyrelsesmøder. 


