
1 

 

 

 

 

ORIENTERINGSKLUBBEN ROSKILDE  |  BJÆLDEVEJ 20  |  4000 ROSKILDE  |  WWW.OKR.DK  |  

FORMAND@OKR.DK 

 

 Referat af 

Bestyrelsesmøde 
Mandag d. 30. april 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Nordpilen 
 

 

 

Tilstede: Janne, Caroline, Ane, John, Michael, Jørgen 
Afbud: Max 

Referent: Jørgen 

Kagemedbringer: Jørgen 

 
------ 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

 
Den på forhånd udsendte dagsorden blev godkendt. 

 

 

2 Godkendelse af referat fra sidst 

 
Michael havde rundsendt referatet fra sidste møde. Referatet blev godkendt og Janne lægger 

på hjemmesiden. 

 

Der var ønske om at referaterne fremover bliver rundsendt ca. en uges tid efter det 
pågældende møde (således at der er god tid til at kommentere og færdiggøre inden det 

efterfølgende møde). 

 

 
3 Intensivkursus i orientering 

 

Materiale kan - mod en royalty bagefter- fås (og oversættes) fra svenskerne, som Michael har 

haft en del kontakt med. Michael har ligeledes været i dialog med Østkredsen som kan tænkes 

at benytte det også. Det blev drøftet hvem i klubben der eventuelt kunne tænkes som 
undervisere og 6-7 klubmedlemmer blev "udpeget". Michael spørger disse om de har mod på 

det. 

 

Der var enighed om at der nok er størst chance for nye klubmedlemmer i foråret, frem for i 
f.eks. oktober eller november. Weekenden (dvs. et forløb over to dage) den 4.-5. maj 2019 

blev aftalt. 

 

 
4 Trøjer til ungdomsløbere 

 

John fortalte at DSV kan ansøges om legat hvert kvartal, og at næste gang vil være i juni. Alle 

indmeldte unge bør fremover modtage (én) kortærmet klubtrøje (men til udlån), efter at 
kontingent er indbetalt. De nuværende der allerede har trøje kan bytte til en ny. John kan 

administrere ordningen. 
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5 Nyt reglement (for divisionsturneringen) 

 

Michael læste op fra de 7 holdninger/udtalelser der blev et resultat af sidste klubledermøde om 
emnet. Bestyrelsen kan bakke op om alle disse. De 7 er de følgende: 

• ØK’s klubber vil under ingen omstændigheder være med til flere end de nuværende 3 årlige 

matcher 

• Det nuværende system med klub-mod-klub matcher i DIV-stævnerne skal bibeholdes 
• Op-/nedrykningsmatcher skal bibeholdes 

• Enighed om, at alle DIV-stævner skal fastlægges i DOF’s langtidskalender 

• Lørdagsstævner er ”no-go”, dvs. alle stævner skal afvikles om søndagen 

• Der er delte meninger om skygning, men dog enighed om ikke at tillade skygning på 
mellemsvære baner 

• Vægtning af points skal seriøst overvejes 

  

6 Facebook – Forslag om gruppe m.v. 

 
Det er af Allan Søgaard blevet foreslået at der oprettes en klub-Facebookgruppe, hvor der kan 

udveksles f.eks. løbsoplevelser og erfaringer generelt. Der var enighed i bestyrelsen om at 

bakke idéen op, såfremt Allan selv vil påtage sig at være primus motor (han kan straks få 

administratoransvar for gruppen), men der var enighed om at praktisk information fortsat bør 
rundt på okr list samt på hjemmesiden, da bestyrelsen vurderer at sidstnævnte fortsat vil 

være det mest tilgængelige for de fleste klubmedlemmer. Michael sender svar til Allan. 

 

 
7 Opfølgning på gruppearbejde på generalforsamlingen 

 

Ved generalforsamlingen i starten af året blev der i grupper drøftet følgende tre emner: 

Rekruttering, Fastholdelse samt Arbejdsdeling. Bestyrelsen gennemgik de punkter/idéer der 
blev præsenteret. 

 

Mht Rekruttering aftalte bestyrelsen især at have fokus på Trekroner. Dette kunne være på 

Naturens Dag søndag den 9. september. Annoncering skal være enten via Facebook eller via 

tryksag uddelt i postkasser. Caroline spørger Merete og Susanne om de har mod på/lyst til at 
arrangere en sådan "rekrutteringsdag". 

 

Mht Fastholdelse aftalte bestyrelsen at vi alle bør holde øje med nye i klubben, der kan have 

gavn af en walk-and-talk, hvor man går gennem terrænet og "tilegner" sig det. Ane kontakter 
Jan, så vi kan "fange" sådanne nye. 

 

Mht Arbejdsdeling bør nye medlemmer inddrages i arbejdet, f.eks. ved at få (interessante!) 

opgaver ved de ting vi arrangerer, f.eks. lørdagsløb eller DM Nat. Desuden bør vi have en 
beretning om Danish Spring på hjemmesiden (som et eksempel på den glæde det også giver 

at have ydet en stor arbejdsindsats og det resulterer i et vellykket og rost arrangement), 

Michael kontakter Henrik/Jytte om dette. 

 

 
8 Jubilæum i OKR i 2019 

 

Det blev besluttet at fejre klubbens jubilæum ved at arrangere et jubilæumsløb (f.eks. søndag 

den 3. februar 2019, som et VTR-løb) samt en reception i klubben. Det betyder bl.a. at vi til 
august, når VTR-planlægning begynder, skal vi "have lagt billet ind" på at arrangere på denne 

dato. Ingen forberedelse/planlægning er nødvendig de førstkommende måneder. 
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9 Nyt fra udvalgene 

 

Merete, Susanne og Caroline stiller op til Find Vej dagen i år (søndag den 6. maj). 
Markedsføring er i gang. Tim fra Boserupgård annoncerer ligeledes. Frederik Grue hjælper med 

anvendelse af forbundets app. 

 

Klubtur til Sverige (Åsleljunga) bliver den 29.-30. september. Ane har forhåndsreserveret 
overnatning. Janne sender invitation ud. 

 

Michael overtager stævneledertjansen for DM Nat den 6. oktober, mens Anders LK i stedet 

lægger banerne. Der skal bl.a. findes telt (f.eks. ved at låne fra Tisvilde), idet Havneforum ikke 
er en mulighed. 

 

Skolernes Find Vej bliver den 22. maj (lige efter pinse). 

 

Ungdomsudvalget har sagt ja til igen i år,  den 31. august, at stille op til en aktivitetsdag hos 
SFO, Labyrinten, Sct Josefs Skole. 
 

 

10 Eventuelt 
 

Ane er nu formand for Husudvalget. Ole B. tager sig af nøgler samt af kalender, ligesom han er 

primære kontaktperson ved fejl og mangler i klubhuset. 

 
Bestyrelsen beslutter at kun sportsrelaterede organisationer kan være sponsor til SMUK.  

 


