Referat af bestyrelsesmøde den 8/6 2016

Til stede:

Stig, Jesper, Anders, Lone, Lykke og Henrik (Henriette måtte gå hjem da hun var sløj)

Referent:

Lykke

Stig byder velkommen 
1. Dagsorden for bestyrelsesmøde d.d. blev godkendt.
2. Referat fra bestyrelsesmødet 6/4 2016 blev godkendt og underskrevet af hele bestyrelsen.
3. To-do liste/erindringsliste opdatering/opfølgning:
Stig har haft kontakt til Jakob fra JI Sport som vil undersøge priser på klubtøj – det er dog ikke rivefast.
Ll Næstved Skole er tilmeldt skoleorientering og Stig tager kontakt til Holsted Skole efter
sommerferien. Stig har fået en henvendelse fra OK Sorø ang hjælp til DM Mellem da de har brug for
hjælp. Stig melder retur til Kristian Kjærsgaard at HG gerne vil hjælpe.
Henriette har haft kontakt til Esben fra Sjællandske Medier og vi fik en flot artikel omkring Skolernes
Find-vej-i dag i Sjællandske. Henriette har haft kontakt til Karup OK omkring deres klubtøj som har
næsten samme design som vores. Det viser sig de har samme leverandør som vi havde tidligere.
Henriette har taget kontakt til tidligere leverandør igen og det ser ud til at falde på plads igen med
klubtøj fra Kæmpela i Sverige.
Lykke har søgt Seas-Nve fonden om penge til nyt telt. Vi har fået afslag, men vi søger igen til efteråret.
Vi har fået en ny sponsor – Revisions-Centret på Eratinsvej – som har givet 5.000,- til et klubtelt. De
vil gerne have deres logo på teltet. Vi har fået 3500,- fra Nordea Fonden som vi har købet elektroniske
enheder og spyd for.
Carsten Rasmussen har fået invitation til at deltage i klubbens find-vej-i dag. Her fik vi afslag da
borgmesterens kalender var fyldt.
Lone har fået digital signatur for klubben i gang så vi håber fremadrettet at kunne søge børneattester
digitalt.
Anders er i gang med klubbens hjemmeside.
Henrik har været forbi Intersport med sin egen klub-bluse for at få et tilbud på en alm løbe t-shirt
som ligner mest muligt og med logo mv på. Vi afventer svar fra Intersport.
Jesper har mailet drejebog til stævner til hele bestyrelsen. Jesper har undersøgt pris for tunneltelt.
Det kan bestilles i Tyskland for ca kr. 4.400,Ny to-do-liste er vedhæftet.
4. Økonomi:
Balance mailes til bestyrelsen når den er opdateret. Garantibeviset i Sparekassen Sjælland som blev
”tvangskonverteret” til aktier – aktier er nu sat til salg. Vi skulle gerne modtage kr. 12.000,- fra DOF
for alle de nye find-vej-i baner samt ca. kr. 2.000,- vedr Skolernes Find-vej-i dag. Der er nogle
medlemmer som er ”gamle skyldnere” i klubben. Ved næste bestyrelsesmøde afgøres om de skal ud
af klubben eller sendes til advokat.

5. Afviklede arrangementer:
Tirsdags-træning er næsten slut. Deltagerantallet har været lidt faldende. Bestyrelsen håber der
kommer flere til træning efter sommerferien. Skolernes Find-vej-i dag gik over al forventning. Der
var 250 elever tilmeldte og vi var tvunget at lukke for tilmelding før tid. På trods at dårligt vejr mødte
ca 200 elever op i Fruens Plantage og deltog. Klubben afholdte Find-vej-i dag både fra Axeltorv med
mulighed for løb enten i byen eller i Rådmandshaven, samt på Stevns Fortet – som Svend-Erik stod
for. Der var god deltagelse og god interesse. Klubben deltog i Spejder Sports Outdoor Festival i
Rådmandshaven og her var der også rigtig god interesse. Især sprintbanen var populær. Og ikke
mindst var vi til divisionsmatch hvor vi blev nr 2. Der er god mulighed for at vi skal være med i
oprykningsmatch. 
6. Kommende arrangementer:
Der er klubtur til Hallands 3-dages 15-17/7 indtil videre deltager 17 fra klubben. Hvis man vil med er
der mulighed for at tilmelde sig via Eventor indtil 1/7 2016.
Næste arrangement (udover tirsdags- og onsdagstræninger efter sommerferien) er divisionsmatch
28/8 i Kongelunden. Vi håber at rigtig mange af klubbens medlemmer kan deltage.
Bestyrelsen besluttede at holde klubaften 4/10 2016 med fællesspisning. Temaet vil være
”fremtidsvisioner” for klubben. Der kommer mere i klubbladet.
Sorø OK afholder tekniktræning 8/10 2016 – der kommer mere senere om dette arrangement.
Vi har budt ind på 1-2 divisionsmatch i 2017. Hvis ikke vi bliver tildelt et stævne pusler bestyrelsen
med tanker omkring afholdelse af kredsløb eller evt en bysprint ala Køge2Sprint. Der tages endelig
beslutning herom ved næste bestyrelsesmøde.
Tine og Anders overvejer tekniktræning for klubbens egne medlemmer. De finder datoer og melder
ud når det bliver aktuelt.
Der er Foreningernes dag 3/9 2016. Der mailes ud til klubbens medlemmer for at høre om der nogen
som kan stå for arrangementet. Det er med til synliggørelse af klubben. Evt kan find-vej-i kortet for
Rådmandshaven anvendes og så skal der evt ”kun”laves en sprintbane.
Lykke og Lone deltager i klubledermøde mandag 13/6 2016 i Roskilde da vi er blevet bedt om at
fortælle om den udvikling der har været i Herlufsholm Orienteringsklub.
7. Fremtidsvision for klubben:
Bestyrelsen er enige om at ungdomsarbejdet i klubben skal fastholdes og gerne udbygges. Det blev
drøftet om en af tiltagene skal være en årlig bysprint som Køge2Sprint.
Der var mange forslag og ideer og bestyrelsen blev enige om afholdelse af klubaften 4/10 2016 med
spisning kl. 18.00 og med start af selve mødet kl. 19.00. Spisning er gratis for klubbens medlemmer.
Vi håber på stor deltagelse og mange input fra klubbens medlemmer, sådan at bestyrelsen på
grundlag af input og diskussioner denne aften kan vedtage fremtidsvision for klubben. Det skulle
gerne give god deltagelse og opbakning ved evt nye tiltag fra klubbens medlemmer.
8. Bordet rundt:
Lykke – Leder efter banelæggere til de sidste par tirsdagstræninger i efteråret.
Henriette - Havde stillet forslag om visikort som kan deles ud ved de arrangementer klubben deltager
i. Bestyrelsen blev enige om at anvende de flyers vi allerede har. Henriette har stillet forslag om at

klubben deltager i Næstveds kulturnat. Det blev bestyrelsen enige om at Henriette skal gå videre
med.
Lone – Forsvaret har kontaktet Lone ang krigsveteran som vil løbe o-løb. Han er nu meldt ind i
klubben og Lone har sendt velkomstbrev.
Henrik – intet.
Jesper – Nye enheder og spyd er kommet og kodet så vi nu har fuldstændigt sæt igen i
nummerrækken. Herudover har vi et par stykker i reserve og også ekstra spyd. Jesper oplyste at
enhederne kan programmeres til touch-free men det vil formentligt tære kraftigt på batterierne i
enhederne.
Anders – har gang i hjemmesiden. Gjorde opmærksom på at f.eks. find-vej-i kortet i Fruens Plantage
er ved at være forældet og de lærere som bruger det til undervisning har gjort opmærksom på dette.
Anders tager kontakt til Erik Torm for hvordan vi får det opdateret sådan at det kort som ligger
elektronisk er korrekt. Anders har modtaget grundmaterialet over Campus og Gymnasie i Ringsted.
Anders er ved at undersøge mulighederne for at der kan være ”åbne døre” under afvikling af et løb.
Det vil give et anderledes interessant løb. Anders er ved at undersøge muligheder for at asylansøgere
med opholdstilladelse kan løbe o-løb. Vi vil få dækket kontingent, udstyr, tøj mv – problemet er at
disse asylansøgere ikke er registreret nogen steder så det er uvist hvordan vi skal få kontakt med
dem. Anders undersøger stadig.
Stig – intet.
9. Andet/eventuelt:
Ingen indlæg.
10. Næste bestyrelsesmøde er onsdag 24/8 2016 kl. 19 hos Stig (Herluf Trollesvej 57).

