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Referat for bestyrelsesmøde 
Mandag d. 17. maj 2021 kl. 19.00 – 21.00, via Teams 
 
Til stede: Merete, Anders, Michael, John, Ane, Jørgen, Janne, Jytte, Henrik 

Fraværende: Ingen 
Referent: Jørgen 

 

 

 
1) Opfølgning fra sidste møde 

 
Intet udestående. 

 
 

2) Rapport fra divisionsløbet 9. maj 

 
Var vellykket. Der var 602 deltagende, god tilbagemelding på banerne. 

 
 

3) Genåbning 
 

Generalforsamling: 
Udskydes til efter sommerferien, planlægges til mandag den 23. august. 

 
Træning fra klubben: 

Intet at bemærke. Der vil ikke være problemer med f.eks. at bade efter en klubtræning. 
Klubtræning efter sommerferien starter den 10. august. 

 
Klubaftener / spisning: 

Fællesspisning ved Skt. Hans bliver den 22. juni. Der mangler arrangør/sted for løbet. Når 

der er fundet banelægger (Janne efterlyser på okr list) bør vedkommende kontakte Hanne 
P. ift fællesspisning. 

 
 

4) Ungdomstræning 
 

Der er mange unge deltagere for tiden, men desværre har kun meget få meldt sig til at 
bidrage til at afvikle det. John afsøger videre, ikke mindst blandt forældre. 

 
 

 
5) Faste poster Hedeland, korttegning 

 
Der er kommet henvendelse fra skole i Høje Taastrup om at tegne kort og opsætte faste 

poster. En løber (fra Nordsjælland) har stillet sig til rådighed, men pengene er 

tilsyneladende ikke bevilliget. Desuden har en spejderlejr i Hedeland henvendt sig, men 
der mangler afklaring førend noget bør ske (denne forventes først efter sommerferien). 
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6) Rengøring (klubhuset) 
 

For at forbedre rengøringen af klubhuset skriver Ane ud på okr list. 
 

 
7) Kommende arrangementer 

 
Roskilde kommune holder fritidsmesse den 22. august kl. 10-14 på Kildegården, alle 

foreninger og idrætsklubber i byen inviteres. Vi bør bidrage med en lille o-bane samt stille 
med (yngre!) klubmedlemmer til at fortælle osv. Området er vist allerede del af vores kort 

for Roskilde By. Jytte og Merete begynder konkret planlægning, John nævner datoen for 
mini-ORK'ers forældre. 

 
Mht intensivkursus er der ikke sket yderligere. 11.-12. september er fortsat den planlagte 

weekend. Der blev enighed om en pris på 795,- plus gratis medlemskab resten af året. 

 
SMUK: 

Forberedelserne fortsætter planmæssigt, de tidligere års funktionsledere er taget i ed igen. 
 

OOO: 
Forberedelserne til vores OOO (Odsherred Orienteering Open) sidst i juni fortsætter 

planmæssigt. P.t. er der, på dette tidlige tidspunkt, under 50 tilmeldte. For Nykøbing S. 
om fredagen er kortet næsten færdig og banelægger er fundet. Hanne MJ rekrutterer 

hjælpere. John modtager prøvetryk af kort, stævneledelsen beslutter hvor/i hvilken 
kvalitet kortet bliver printet. Flyers bør runddeles ved DM Sprint på DTU, desuden ligger 

der aktiviteter på Facebook også. 
 

DM Nat: 
Den 13. november, forberedelserne fortsætter planmæssigt, ledet af Jakob S. 

 

Klubtur: 
Der planlægges, i lighed med tidligere år, klubtur til Falkdrevet i Sverige den 2.-3. 

oktober. Michael undersøger egnet overnatningssted (Södra Hoka). 
 

 
8) Økonomi status 

 
Intet særligt at bemærke. Ingen uventede udgifter, men nok større indtægter end ventet. 

 
 

9) Orientering om Bidstrupskov brugergruppe 
 

Hvalsø OK og OK Roskilde deltager i en brugergruppe om adgangen til Bistrup skovene. 
Hvalsø OK deltog i et møde brugergruppen havde med med borgmesteren og andre 

kommunalpolitikere fra Lejre kommune; der var et begrænset antal pladser pga 

forsamlingsloft på 10 personer. 
 

 
 

10) Eventuelt 
 

John har udarbejdet kort tekst om brug af hjertestarter. John udsender teksten herom på 
okr list samt sætter op (lamineret) ved siden af hjertestarteren i klubhuset. 


