
 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. april 2012 i Nordpilen kl. 19-22 

Tilstede: Claus Sihm, Søren Nielsen, John Blaase, Claus Rasmussen, Henrik Boesen, John Tripax, Michael 

Leth Jess, Gitte Krogh Madsen, Per Tripax, Linda Østberg (referent) 

Afbud: Ingen 

Kagemedbringer: Claus Sihm 

Pkt.  Dagsorden Beslutning 

1) Godkendelse af dagsorden Tilføjet følgende til dagorden:  

1) Terminsliste 2014, (2015, 2016 (pkt.  

2) Tilskud til klubture (pkt.    

3) Naturløb d. 2. maj (278 tilmeldt) (pkt. 3) 

2) Godkendelse af referat fra 

27. februar 2012 

Referatet fra sidste møde blev godkendt. Referat 

lægges fremover ud på hjemmesiden. 

3) Status for kommende 

aktiviteter  

a) Find Vej d. 28/4 

Foregår i Folkeparken kl. 13-15. Flyer og plakat 

produceret. Flyer uddelt i skoler og SFO’er i Roskilde. Kl. 

13 starter arrangementet. Lars Bom og Michael starter 

ud. SI enheder anvendes. Resultater vises på 

resultattavle. 

Præmier og snack er på plads. Bemandingen er på plads 

(6-7 personer).  

Hvervning af nye medlemmer: Folder om OKR 

udleveres. Baner i Hyrdehøj og Himmelev udleveres, så 

folk selv har mulighed for at prøve det af.  

Pressemeddelelse er lavet. Den kommer i lokalavisen og 

evt.  Dagbladet. Trine’s PR liste er gennemgået m.h.p. 

optimering af målgruppen. Skoler vil kun modtage 

elektronisk materiale. Michael sender materiale til 

Hvalsø kommune. 

Søren koordinerer banelægningen.  

Per foreslog 2 stræktider; én til ophængning og én til 

udlevering til løberne.  



b) SMUK Kvindeløb  

Planlægningen kører som forventet. 

Dog mangler vi en hal til pakning af poser, så hvis nogle 

har kendskab til et egnet sted, må de meget gerne 

melde ind. 

Hvordan kan løbet gøres mere interessant? Dette blev 

kort diskuteret uden, at der kom en egentlig konklusion 

herpå.  

Udviklingen af tilmeldingssystem (inkl. betalingssystem) 

– går efter planen. Det forventes, at det er klar fra 1. 

maj. 

Samarbejdsaftatalen om tilmeldingssystemet 

”tilmelding.org” blev fremlagt og godkendt. 

Registrering af SMUK kvindeløb i diverse løbskalendere 

vil blive iværksat af kommunikationsudvalget.   

c) Sprint Cup 

OKR er blevet forespurgt, om vi vil lave Sprint Cup, 

datoen er endnu ikke fastlagt. Løbsområdet kunne 

eksempelvis være et byløb med stævneplads på 

havnen.  Punktet tages op på næste møde. 

 d) Naturløb  

Dette foregår d. 2. maj for 4.-7. klasse i Folkeparken. 

Der skal være en sprintbane på 1000 m samt en mange-

postbane inkl. opgaveløsning, der løbes af 2-3 børn 

sammen. 

 Materiale for evt. kommende nye medlemmer skal 

udleveres til interesserede. 

Pt. er der 4 personer til at afholde løbet, men der 

mangler yderligere 3-4 hjælpere. Der er sat 

begrænsning på 500-600 løbere. SI enheder anvendes 

på sprintbanen. Arrangementet foregår i samarbejde 

med DOF, Arla og Syddansk Universitet. 

4) Økonomi Regnskabet blev gennemgået ved Claus Sihm. Dette ser 

OK ud. Depositum til Copenhagen-O er betalt. 

5) Rekruttering DOF’s repræsentantskabsmøde har været afholdt. Der 

var her mulighed for at deltage i møde og workshop 

vedr. rekruttering. Mange klubber har erfaring med løb 



á la lørdagsløb, Find vej dag, men erfaringen siger, at 

det ikke har givet mange nye medlemmer. 

Der er indkaldt til et orienteringsmøde for klubbens 

mentorer d. 24. maj.   

Kommunikationsudvalg har også brainstormet omkring 

kvaliteterne ved O-løb. 

Der blev diskuteret fleksible medlemskaber evt. i form 

af Boserup medlemskab, så man kan betale et 

éngangsbløb for at løbe Boserupløb. Michael fastslog 

dog, at målet er at få folk i klubben og ikke at have en  

”klub i klubben”.  

Generelt kunne det konstateres, at der er stemning for 

en klubaften omhandlende rekruttering.  Rekruttering 

vil også blive drøftet på de kommende møder.  

6) Klubtøj Pris på trøjer med tilskud vil fremover være 250,- kr. pr. 

styk. En runde med tøjbestilling er kørt. Krav fra 

leverandøren er min. 15 stk. pr. ordre. Hanne’s bud er 

at droppe det, som kun få har bestilt og have et mindre 

lager. 

Børnetøj: De størrelser, som man kan låne mod 

indbetaling af depositum bør gå op til og med str. xS. 

Der er afsat penge til tilskud til trøjer, men der er ikke 

afsat penge til at føre lager. Det besluttes, at vi 

fremover fører et mindre lager af de mest gængse 

størrelser og modeller. 

7) Pandelamper 

 

Indkøb af LED lamper er foreslået af et medlem. 

OKR har lige købt manglende dele til lamper, så vi nu 

har 5-6 stk.  

Prislejet på LED lamper er nu sådan, at alle kan være 

med. Derfor besluttes det, at der pt. ikke skal bruges 

penge på LED lamper. 

Ungdomsafdelingen har afsat penge til LED lamper – 

dette stilles ligeledes i bero. 

8) Klubfane Et udkast til en ny fane er blevet udarbejdet. Design kan 

diskuteres. De nuværende faner fungerer ikke 

tilfredsstillende. På den kommende arbejdsdag vil én af 

opgaverne være at checke kvaliteten af vores faner. 



Michael afventer pris på en ny fane.  

9) Fliser i indkørsel 70.000 kr. er afsat til fliser.  

Sagen er dog foreløbig sat i bero, idet vi afventer 

samarbejde med naboen og det skal afklares, hvor stort 

et areal, der skal lægges fliser på. 

Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning.  

10) Nyt fra udvalgene Breddeudvalg: På Vikingeskibsmuseet arrangeres 

svømning i fjorden. Det er blevet diskuteret at lave en 

”Viking man” (svømning, sejltur og o-løb). OKR er 

positive overfor idéen og vil gerne bidrage i den 

forbindelse. 

Kommunikation: Det blev diskuteret, hvordan vi 

fremover skal kommunikere vores budskab om o-løb 

ud. Som det er nu har vi hjemmesiden, bloggen og Face 

Book. Det blev besluttet, at bloggen bevares og 

samtidig bruge FaceBook mere, sidstnævnte specielt for 

de unge medlemmer.  

Den nye bestyrelse blev samtidig opfordret til at lægge 

resultater af forskellige brugerundersøgelse, referater 

fra bestyrelsesmøder samt beskrivelser af, hvad de 

forskellige udvalg laver, ud på hjemmesiden. 

Generelt opfordres den nye bestyrelse til at lægge idéer 

og tanker ud på hjemmesiden.  

I øvrigt er der en ny forside på vej til hjemmesiden. 

Juniorkontingent: På hjemmesiden er der en 

formulering, der kan opfattes som om man får tilskud til 

og med det 24. år. Dette skal rettelig forstås sådan, at 

juniorkontingent som OKR medlem gælder til og med 

24 år. Der ydes dog ikke tilskud til løbsafgifter til og med 

det 24. år. Kommunikationsudvalget sørger for, at 

formuleringer bliver korrigeret. 

Rekruttering og PR til SMUK: PR arbejdet ligger hos 

kommunikationsudvalget.  Jytte er ansvarlig for 

rekruttering. I lighed med sidste år er fortræning en 

rigtig god idé. Fortræning skal kommunikeres ud til de 

tilmeldte løbere. Det er samtidig en god idé at 

kombinere fortræningen med PR for OK Roskilde. 

Kommunikationsudvalget vil gerne have input til, 

hvilken type reklame for OK Roskilde, der skal i 



gaveposerne ? Spørgsmålet lægges ud på bloggen. 

Claus: Roskilde 3 dages er under planlægning. Det ligger 

i den sidste halvdel af august.  

Mads Vindegård og Søren Mikkelsen tager løbetræning i 

sommerferien. 

Claus Sihm gjorde opmærksom på, at vi har 3 nye skove 

i Vestsjælland til anvendelse til løb.  

Per: Der er anvendt penge på nyt telt (firkantet), ny 

printer er købt, så der kan printes ved anvendelse af de 

store enheder. Ane har overtaget planlægningen af 

rengøring i klubhuset. Hall of Fame – dette arbejdes der 

stadig med. Carina vil skaffe rammer.  

Henrik: I beg. af marts deltog OKR i møde med Roskilde 

Kommune – formålet var at diskutere, hvordan man kan 

få flere Roskildeborgere ud at motionere i naturen. Ved 

denne lejlighed gav kommunen udtryk for den store 

indsats, som OKR gør på dette område.  

Claus Sihm: 4 medlemmer er udmeldt,  7 nye 

medlemmer er kommet til.  

John T.: Kommunen presser på for at vi kan få 

uddannede trænere, men ingen virker til at være 

interesserede. Det foreslås, at dette tilbud slås op på 

hjemmesiden/ sendes ud via OKR.    

11) Eventuelt Terminslisten: Skal OKR byde ind med noget? Henrik 

Boesen foreslog DM sprint 2015? Andreas vil lave 

baner. Omkring klubhuset ligger noget af det bedste 

sprint terræn. Andre terræner kan også anvendes. OKR 

vil melde tilbage, at vi vil overveje det indtil September 

og vende tilbage til Bjarke Sucksdorf. 

Vi skal også melde tilbage vedr. 2013 og 2014. Henrik 

forespørger vedr. planlægning af 2013, hvornår der skal 

meldes ind.  

Tilskud: I den gamle bestyrelse var det aftalt at give 

tilskud til klubtur. Der var afsat 40.000. 10.000 er 

anvendt til Påskeløb. En del vil også blive brugt til 

buskørsel til divisionsmatch. Harzen turen i juli i år har 

ikke tilstrækkelig tilslutning. Det samme gælder O-

ringen. Det blev besluttet at gemme pengene til 

efteråret. Michael vil undersøge mulighederne for en 

klubtur i efteråret og det vil blive diskuteret på næste 



møde.  

John T. har  kontaktet Michael Sørensen vedr. 

stilleskove og den problematik, som det giver. 

John T. foreslog endvidere, at man burde overveje at 

genindføre gymnastik set i lyset af de mange skader 

som klubbens medlemmer døjer med pt. Skiklubben 

anvender ekstern instruktør- dette kunne være et 

alternativ. 

Klubdag: Placering af KUM på Find Vej dagen. Dette er 

ikke hensigtsmæssigt. Arrangører og DOF er orienteret 

og har flyttet starttiden lidt. 

Næste møde d. 14/5.  

Billeder af bestyrelsen til hjemmesiden 

Kagebringer: Gitte 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


