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Referat for bestyrelsesmøde 
Mandag d. 16. august 2021 kl. 19.00 – 21.00 
 

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

Fraværende: Merete, Michael  

Referent: Jørgen 

 

 

 

1) Opfølgning fra sidste møde  

  

Anders søger fortsat regnlytelt-alternativ. Ellers ingen udestående opfølgning fra sidst.  

  

  

2) Generalforsamling  

  

Ingen indkomne forslag. Anders søger fortsat dirigent. Anders indkøber ligeledes sødt og 
medbringer projektor samt print af budget og årsregnskab. Kasserer og næstformand er på 

valg.  

  

  

3) Ungdomstræning  

  

Det har været svært at finde hænder til at stå for "leg" for de yngste inden selve 

træningen. Anders afsøger, efter aftale med John, forældreinteresse mht. at tage et 

ansvar for den konkrete planlægning.  

  

  

4) Kommende arrangementer  

  

Vi bidrager til Roskilde kommunes Fritidsfestival på Kildegården 22. august. Jytte sender 

det af Michael optegnede kort, og John laver to korte baner. Janne skaffer SI-enheder, 
lånebrikker samt opladet stræktidsprinter. Henrik medbringer brochurer m.v., ligesom 

vimpel sættes op.  

  

Janne og Jørgen kontakter Michael mht. VM i Badedyrsræs.  

  

Intensivkursus: Materiale medbringes til fritidsfestivalen den 22. august og medbringes til 

lørdagsløb. Der er p.t. ingen tilmeldte. Der er møde om kurset den 18. august.  

  

SMUK: Der er p.t. (ca. tre uger før) blot 166 tilmeldte. Det kniber ydermere med at skaffe 

hjælpere.  
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Divisionsmatch i Hedeland den 10. oktober: De fleste funktioner er på plads.  

  

DM Nat: Møde i sidste uge, forberedelserne forløber planmæssigt.  

  

Klubtur til Blekinge 2.-3. oktober: Ane har booket ca. 40 pladser på vandrehjem i 
Karlshamn. Ane er tovholder på turen.  

  

VTR: OKR har fået tildelt 23. januar (Storskoven) samt 6. februar (Avnstrup).  

  

  

5) Vintergymnastik  

  

Torsdage kl. 19-20.15, med start den 21. oktober, Ane kører træningen. John vil spørge 

Linda om hun kan være substitut/bagstopper, når nødvendigt.  

  

  

6) Bidstrupskovene  

  

Mht. urørt skov har brugergruppe været indkaldt til møde mhp at drøfte en 
forvaltningsplan for skoven. Det var særlig indhegninger som blev diskuteret. Der kommer 

opfølgende møde, når forslag til driftsplaner er kommet ind.  

  

Intet nyt om naturnationalpark i skovene, men de er indtil videre udpeget som potentiel 

naturnationalpark.  

  

  

7) Eventuelt  

  

Vi har budt ind på at arrangere Natcup.  

  

Næste bestyrelsesmøde, den 20. september, planlægges at blive med deltagelse af DOF's 
Bo Simonsen.  

  

OK Øst vil muligvis bede os om at lave sprintetapen til Danish Spring i marts 2022. I givet 

fald kan Andreas lave baner. Henrik vender tilbage om dette.  

  

Fællesspisning vil fremadrettet igen starte ca. 19.30 (og ikke ved 19-tiden, som det 

forsøgsvis – aht. de mindste i mini-ORK - blev gjort den 10. august).  

  

Merete vil arrangere klubaften med fortællinger fra det nylige veteran-VM, Jørgen skriver 

til hende.  


