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Referat for bestyrelsesmøde 
Mandag d. 13. december 2021 kl. 19.00 – 21.30 
 

Til stede: Anders, John, Michael, Jørgen, Janne, Jytte, Henrik, Merete, Ane 

Fraværende: - 

Referent: Jørgen 
 

 

 

1) Godkendelse dagsorden, opfølgning fra forrige møde 
 

SMUK "budgetmøde" er ikke blevet afholdt, men droppes. Der er enighed om at få 

forbedret promovering/markedsføring næste år. Løberen og FIF Hillerød trækker sig fra 

løbet, men vi kan afvikle løbet som vi plejer og så uddeler vi de trøjer, som vi har på lager. 

 
Jytte hører med Christine S. mht deltagelse i tekniklørdage. 

 

2) Generalforsamling 2022 

 
Anders foreslår mandag den 7. februar (alternativ dato overvejes senere, hvis Corona 

restriktioner, ellers kan forsamlingen afholdes virtuelt). Janne varsler snarest, og formel 

indkaldelse følger da senest den 17. januar. Jørgen bliver referent. Anders (formand) og 

Jørgen (sekretær) er på valg, men desuden ønsker Janne at blive afløst som formand for 
Træningsudvalget. Sidstnævnte er (også) én af klubbens vigtigste poster og det er kritisk 

at den bliver besat. 

 

Anders har kontakt til et medlem, der gerne vil gerne træde ind i bestyrelsen, der mangler 

fortsat minimum én. 
 

Der skal desuden vælges to revisorer. 

 

Bidrag til årsberetningen sendes af alle udvalgsformænd til Anders senest den 9. januar. 
 

 

3) Budget 2022 

 
Michael gennemgik budgettet. Det blev drøftet at udgifterne er langt større end 

kontingentindtægterne (mere end 100.000 kr. højere). Dette udgør ikke i sig selv et 

problem p.t., men det er ikke en situation som er bæredygtig på den lange bane. Det kan 

overvejes at hæve kontingentet (som ikke er blevet reguleret i årevis), men de fleste var af 
den holdning at det måske ville være et dårligt tidspunkt p.t. (Corona). 

 

Mht. Danish Spring vil Henrik få "forpligtende" tilbagemelding fra OK Øst mht. at tage 

stævneledelsen. 
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Det blev besluttet at genbesøge punktet ved næste møde (det sidste bestyrelsesmøde før 

generalforsamlingen), hvor bogføringen vil være opdateret. Michael opdaterer indenfor de 

kommende par uger. 
 

Anders formulerer budgetdilemmaer (såsom klubaktivitet, rekruttering, kontingent ift. 

faste udgifter osv.) i et skriv på okrlist, sammen med en bred opfordring til at melde sig til 

de snart ledige bestyrelsesposter. 
 

 

4) Møde med Holbæk 

 
John T, John B og Kirsten Lindemann deltog i mødet i Holbæk. 

Vi har fået tre hjælpetrænere, Jonas, Susanne og Kirsten Lindemann, så det fungerer fint 

med syv faste børn og lidt ekstra spredt fremmøde. Den ønskede PR til foråret – mhp. flere 

børn - vil kræve flere hjælpere. 

 
 

5)   Kommende arrangementer 

 

Danish Spring, se tidligere. 
 

Natcup den 12. januar i Boserup, der bliver base i naturcenteret, forberedelsen er på 

skinner. 

 
 

6    Langtids terminsliste 

 

Vi har desværre hverken fået 3.-6. divisionsmatch i 2022 eller 2023. 
 

DM Mellem i Vesterlyng i 2028 er oplagt at søge om. Desuden forhører Anders sig med 

Køge og Holbæk mht. DM-weekend i 2026. DM Nat 2024 er også en mulighed, såfremt 

nogen får gode idéer til en god skov (vi skal huske at skoven da bliver spærret for andre 

løb inden da). 
 

 

7)   Orienteringspunkter 

 
Anders meldte intet nyt om naturnationalpark (dvs. om i hvilke skove disse skal være), 

beslutning var forventet nu i december 2021. 

 

Michael berettede at skoleforvaltningen i Tåstrup Kommune ønsker at investere stort beløb 
i sprintkort m.v., vi vil muligvis skulle bidrage med primært diverse kvalitetskontrol. Dette 

initiativ kan evt. være interessant for os, da vi er nærmest beliggende o-klub. 

 

 

8)   Eventuelt 
 

Næste møde blev aftalt til den 17. januar 2022. 

 

Ingen har meldt sig til at lave juleløb, så det aflyses i år. Note efter mødet: Der er siden 
fundet en arrangør, så løbet planlægges gennemført. 

 

Klubtur til trekantområdet den 25.-30. juni 2022 kunne overvejes (med 3 skovløb og 3 

sprintløb som publikumsløb), men det kan blive uhyre vanskeligt at finde noget at bo i nu. 
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Michael skriver et lille oplæg herom til hjemmesiden. Ane skriver tilsvarende indlæg om 

påskeløb 2022 (der så kan komme på hjemmesiden i det nye år). 


