
 

Bestyrelsesmøde d. 9. november 2015 i Nordpilen kl. 19.00 - 21.30   

Tilstede: Michael Leth Jess, Linda Østberg, Asger Jensen, John Tripax, Gitte Krogh Madsen, Per Tripax, Janne 

Brunstedt, Caroline van Bronswijk, Henrik Boesen, Runa Ulsøe, Ane Veierskov (til evaluering af SMUK)  

Referent: Linda Østberg 
 
Kagemedbringer: Henrik Boesen 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.   
 

2) Godkendelse af referater fra sidst og opfølgning fra sidste møde 
 Opfølgning på udeståender fra møde d. 21. september 2015:  

  Pkt. 7) b) Velkomstbrevet er blevet opdateret. 
  Pkt. 7 e) Invitation er lagt på O-service.? 
  Pkt. 9 1)Børneattester på relevante personer: Runa tager dette op i Ungdomsudvalget.  

  2) Opfølgning med Park og Vej vedr. asfaltopkørsel til indkørslen. Det er ok diskret at køre op     
over kantstenen.  

3) Førstehjælpskursus ved RIU: Michael mangler at undersøge, hvorvidt RIU udbyder kurser i   
førstehjælp.  

4) Inkludering i løbeinstruktioner, hvor nærmeste hjertestarter er.  Dette var inkluderet i   
instruktionen til Roskilde revanchen.     

 
Opfølgning på udeståender fra møde d. 24. august 2015:  

 
Pkt. 4: Orienteringsløb i folkeskolen. Asger læser korrektur på Henrik’s forslag. Henrik lægger også en 

form for link/reklame for OKR ind her. Henrik tager kontakt med Gert/Erling omkring, hvilke 
tanker de har gjort sig om skole o-løb. Henrik følger op.  

  Pkt. 8) d) Rasmus Krogh mangler at definere, hvor det er i Boserup, at der er pigtrådshegn. 
  
  Opfølgning på udeståender fra møde d. 25. juni 2015: 

 
Pkt. 5: Opdatering på hjemme siden med oplysninger om klubbens kort. Asger og Janne mangler at 
opdatere dette.  

 
3)  Evaluering af SMUK – fremtiden for SMUK 

Der er afholdt evalueringsmøde med FiF (ved Bo Simonsen) og Løberen (ved Ebbe Nielsen). Fra OK 
Roskilde deltog Ane. Ane oplyste, at Adidas er ude af denne type arrangementer fremover. Adidas har 
hidtil været leverandør af bluser. Ligeledes bliver goodie-bag’en også fjernet. Løberen vil dog fremover 
stadig stå for set-up’et med sponsorer og præmier. OK Roskilde’s engagement i løbet blev diskuteret. 
Løbet har i 2015 givet et mindre. OK Roskilde vil gerne fortsætte med SMUK, men skal til næste år 
tilkøbe bluser fra anden leverandør, såfremt vi vælger at løberne fortsat skal have en bluse. Gaveposer 
og trøjer har hidtil været de største poster på regnskabet.  
Realistisk set skal vi ikke forvente mere end 1500 deltagere.  



Pt. ved vi dog ikke, hvorvidt vi kan forvente at få det samme antal løbere som hidtil, når gaveposerne 
er væk.  
 
Michael foreslog, at vi fremover drejer vore omkostninger over på noget, som vi kan styre. Eks. kunne 
man i stedet for trøjer inkludere en madkurv a la Parkstafet.  
Hvor stor betydning vi skal tillægge bluser og goodie-bag står lidt hen i det uvisse. Det kan for nogle 
kvinder være vigtigt at få en goodie-bag og en bluse. Omvendt kan vi slå lidt på bæredygtighed, når 
goodie bag’en er væk. Det blev derfor aftalt, at vi vil prøve at lave en undersøgelse af betydningen af 
hhv. bluse og goodie-bag, idet et spørgeskema sendes ud til tidligere deltagere. Asger og Henrik 
arbejder på at få lavet et spørgeskema m.h.p. at optimere løb og økonomi. Henrik vil lave et budget for 
løbet baseret på antal deltagere.    
Michael står for udsendelsen til tidl. deltagere. Vi regner med at have resultater vedr. denne 
undersøgelse til næste bestyrelsesmøde d. 7. december. Næste års løber finder sted d. 6. september.      

 
 

4) Copenhagen O – OKR’s præferencer for fortsat samarbejde 
Martin Laage repræsenterer OKR i dette forum, der afholder generalforsamling d.d. (9. november).   
Copenhagen O (CpO) er en overbygningsklub, som er åben for alle klubber i Østkredsen. Hvis en klub 
er medlem, kan alle dets medlemmer melde sig ind. Klubberne betaler et indmeldelsesgebyr og et lille 
årligt kontingent. OKR har været medlem siden starten for ca 3 år siden. CpO er primært stiftet, for at 
løberne kan deltage på stærkere fælleshold til større internationale løb, end de kan sammen med 
deres egen klub. Ønsket er også, at understøtte udviklingen af unge talenter og give mulighed for at 
styrke fællesskabet imellem såvel unge løbere som ledere fra de forskellige klubber.  
I Tisvilde Hegn er der imidlertid opstået bekymring omkring CpO, idet de ikke mener, klubben lever op 
til sine målsætninger om at tilbyde et alternativ for de bedste løbere. CpO mangler derudover 
opbakning fra sine medlemsklubber. Især er det et problem, at det næsten kun er to personer, de to 
TC-trænere, der står for turene.  
Klubben har derfor valgt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling m.h.p. at afklare fremtidens 
set-up. Der er to veje at gå: 1) Opløsning af klubben eller 2) Reorganisering af CpO.  
Det er OKR’s holdning, at vi fortsat gerne vil støtte op om et lidt mindre elitært CpO. OKR mener, at 
CpO´s opgave fortsat er, at tage initiativ til og koordinere og organisere turene, medens 
deltagerafgiften primært er de enkelte løberes problem. Deres klubber kan så vælge at støtte 
økonomisk mere eller mindre. OKR er også villig til at betale lidt mere i kontingent, så man kan betale 
et mindre honorar til en person, der primært vil stå for turene.   
Udfaldet af den ekstraordinære generalforsamling tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 
5) Trailorientering d. 7.-9. oktober 2016 med stævnecenter i klubhuset. Forslag fra Bjørn Vognbjerg 

OKR har i oktober afholdt et trail event stor med succes og derfor forespørges, der om vi kan lave et 
lignende arrangement over 3 dage til næste år.  
Det skal nævnes, at den pgl. weekend ikke er O-fri som angivet i forespørgslen. I samme weekend 
afholdes også Amager Super Sprint. Da et 3-dages arrangement samtidig er en stor mundfuld, vil vi 
derfor forslå, at vi afholder ét løb (skal være søndag). Hvis der ønskes løb over flere dage, mener vi, at 
der skal findes min. én anden klub. Det blev foreslået, at Amager OK måske kunne afholde et løb i 
forbindelse med afviklingen af Amager Super Sprint om lørdagen.   
Henrik svarer Bjørn på forespørgslen.    
 

 
6) Generalforsamling og proces 

Plan for generalforsamling blev fremlagt af Henrik. 
På valg er formand og sekretær. Derudover skal vælges udvalgsformand. 



Frist for tilbagemelding på, om man genopstiller, er næste møde d. 7. december 2015. 
Vedr. økonomi: Alle udvalg bedes komme med deres input til budgettet 2016. Asger skal have dette 
input et par dage før d. 7. december. D.v.s. senest d.3. december. 
Der er forslag om at sætte en udviklingspulje af, så vi har mulighed for at fokusere på evt. tiltag, der 
måtte være et udkomme af seancen med DOF.       

 
7) Klubtøjsordning for børn/ungdomsløbere 

Der har været et ønske om, at vore ungdomsløbere kunne få et tilskud til løbetrøje og evt. 
overtræksjakke, da det betyder noget for identiteten, at man optræder i samme tøj. Normalpris for 
løbebluse er 372 kr. Det blev aftalt, at man som ungdomsløber (u. 21 år) indenfor de første 3 mdr. af 
sit medlemskab kan købe en bluse til ½ pris.     
 

8) Runde – Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter  
a) Nyt fra kassereren  

DM sprint overskud forventes at være på ca. 40.000 kr., mens SMUK som tidligere nævnt kommer ud 
med et overskud på ca. 30.000 kr. Der er endnu intet overblik over Roskilde Revanchen.  
 

b) Nyt fra sekretæren 
Nyt opdateret velkomstbrev anvendes nu – tak til Henrik 
Indmeldelser: Magnus Linneberg, Frederick William Bolt Feely samt Allan Søgaard (midlertidigt 
indmeldt).  
Udmeldelser: Chris Arnrød. Chris har nøgle til klubhuset, hvilket er noget som vi fremover skal være 
opmærksomme på ved udmeldelser. Sekretær informerer fremover klubhusansvarlig omkring 
udmeldelser, så vi sikrer, at vi får vore nøgler retur.  
Janne checker udmeldelser/opstramninger vedr. udmeldelser/kontingentbetaling  
Der er tidligere modtaget en henvendelse fra Politihjemmeværnet omkring kort. Denne er ekspederet 
af Asger. 

 
c) Hemmeligt løb for politiet 

Politiet har ønsket hjælp til et løb. Det drejer sig om 50 personer, der skal løbe 1x i Boserup. John 
Tripax og Janne arrangerer. Dato er endnu ikke helt klarlagt, men vi forventer at få denne snarligt.    

 
d) Juleløb 

Janne sender info ud omkring søgning af arrangør. 

 
e) NatCup 27. januar 2016 

Skovtilladelse for løb d. 27. januar 2016 i Himmelev er på plads. Gunnar Grue er i gang med at tegne 
kort. Michael lægger info/invitation på O-Service.  Trekroner skole anvendes som stævnecenter.  
Forårsweekend i Skjoldungelandet: Michael melder den ind til DOF’s julekalender. Der kommer til at 
være både mellem og langdistance med udgangspunkt på sletten i Avnstrup. 

  
9) Punkter til næste møde - afholdes d. 7. december 2015.   

Budget herunder SMUK 
Generalforsamling 
Mødekalender for næste år 

 
10) Eventuelt 

John Tripax informerede om at kurser, som kommunen afholder, er gratis og at alle kan deltage.  

Oplæg v. Gert: mandag i januar: Michael tager fat i Gert.  



Salg af kortfiler forhøjes til 100 kr.   

  

  


