
 
 
Referat Bestyrelsesmøde 
Mandag d. 13. Maj 2013 kl. 1900 - 2130 i Nordpilen 
 
Afbud: Linda 

1) Godkendelse af dagsorden (5 min) 

Dagsorden blev godkendt 

 

2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning (60 min) 

a) 2 bilag vedlagt. Hvordan, hvem og hvornår følges op? Hvordan og hvornår kommunikeres til 

medlemmerne? 

Referatet blev gennemgået og justeret således at der er ”adresse” på de enkelte forslag som kom 

ud af bestyrelsens fremtidsværksted. Det blev besluttet at følge punktet om rekruttering op på et 

kommende møde. 

3) Henvendelse fra St. Josef Skole angående ”Sportsfestival” (15 min) 

John Tripax påtog sig at kontakte skolen med tilbud om løb på de faste poster i Folkeparken 

 

4) Nyt Økonomisystem 

 

Det blev besluttet at opsige ”Klubmodul” med det krævede opsigelsesvarsel til årsskiftet. 
Asger har et billigt Access-baseret alternativ på bedding. Asger præsenterer et oplæg til en 
ny forenklet arts- og udvalgs/aktivitets/projektbaseret kontoplan på mødet d. 23/9. 
 

5) SMUK 2013 

 
Ane der er stævneleder deltog under punktet og deltager igen i mødet d. 19/8 umiddelbart inden 
SMUK. Der er styr på arrangementet og de fleste funktionsledere er på plads. Der afholdes 
formentlig funktionsledermøde d.23/5 efter træning. Årets nyskabelser bliver en 10 km rute og 
mulighed for at bestille en madkurv (leveres fra Kvickly). Der afholdes træning på ruten nogle uger 
før. 
 

6) Henvendelse fra Naboen – opfølgning (Michael) (30 min) 

 
Naboen havde henvendt i bekymring over de private fester i klubhuset. Michael har sammen med 
Per optalt at huset i 2012 blev anvendt til 134 klubarrangementer og 12 privatarrangementer, 
desuden er lokalplanen for området gennemgået med henblik på at undersøge hvilke forventninger 
der med rimelighed kan knyttes til områdets brug. På den baggrund modtog naboen i ugen efter 
henvendelsen et imødekommende svar der lægger vægt på at højne informationsniveauet uden at 
sænke aktivitetsniveauet (korrespondancen kan fås ved henvendelse til bestyrelsen). På den 
baggrund blev konklusionen de samme tre punkter som var anført i Michaels svar: 



1. Per sørger for at finde en smart rutine for at højne informationsniveauet så naboen løbende får 
kendskab til planlagte aktiviteter i huset. 
2. Per udarbejder til mødet d. 17. juni et udkast til en opdateret husorden, der f.eks. beskæftiger sig 
med døgnrytme, brugere/lejeres ansvar, parkering, kørsel, oprydning, affald, rygning og parkering. 
Når husordenen er vedtaget ophænges den i Nordpilen og formidles til naboer og medlemmer. 
3. Bestyrelsessiden på www.okr.dk får et serviceeftersyn med ”naboøjne” og formidles til naboen, 
således at der altid er en klar ide om hvem man kan henvende sig til om uregelmæssigheder der 
rækker ud over hvad der kan løses med de aktuelle brugere hen over hækken. 
 

7) Runde: Nyt fra udvalgene og Status for kommende aktiviteter (30 min): 

 
Tiden var nu stærkt fremskredet hvorfor punkterne blev hurtigt gennemgået som følger: 
a) Roskilde2Go (Michael) Ingen behandling 
b) Roskilde 3-dages (TRU) TRU iværksætter det fornødne med henblik på 15/8, 20/8 og 27/8 
c) Terminslisten (Michael) terminslisten for 2014 og 2015 gennemgås på mødet d. 17. juni med 
henblik på et ambitiøst, kreativt og kvalitetspræget bidrag til orienteringssporten fra OKR. 
d) SMUK 2013 (Ane) Se ovenfor. 
e) Klubaftener (Michael) Ingen behandling 
f) Nyt fra sekretæren. Sekretæren var fraværende 
g) Nyt fra kassereren Regnskabet pr. 1/6 blev løseligt gennemgået – ingen væsentlige 
uregelmæssigheder 
8) Eventuelt 
 

Stor ros til Henrik for engagementet i KUM og stor ros fra Henrik til deltagere, samarbejdspartnere og 
medarrangører. 


