Referat bestyrelsesmøde d 14/5 kl 19
Sted: Klubhuset
Deltagere: Jesper Børsting, Henriette Hansen, Lone Jørgensen, Anders Knudsen, Henrik Mathiesen
Afbud: Stig Andersen
1. Godkendelse af dagorden samt godkendelse af referat
Det drøftes om det skal punktopdeles mere på fremtidige dagsordner, i stedet for fx ”to
do”-liste. Sekretær sørger for dette.
2. ”Find Vej” – der skal findes en ny tovholder
Henrik tager kontakt til en i klubben, for at undersøge om dette kunne have interesse.
3. Åben Skolemesse d 16/5
Der kommer mange flere lærer end sidste år. Lone og Henriette har sørget for en masse
praktisk med flyers mm. Det nye i år bliver at det koster hvis skolerne fx skal have
instruktør. Det drøftes om skovtilladelse skal søges af bestyrelsen eller af skolerne selv, hvis
man ikke løber ”find-vej-i”-ruter. Der kommer en opfølgning af messen på næste møde.

4. To Do-liste – opfølgning/opdatering
Anders: Der skal tages kontakt til idrætskonsulent Torben krogh Johansen omkring aftale.
O-track opdatering: vi kan få lagt vores ”find vej”- kort op på O-track, men det kræver at de
er georefereret. Det følger Anders op på efter d 2/6.
Kortet til sprinten d 2/6 er først lige blevet færdig. Anders er i gang med at se på
postplaceringer mm.
Det drøftes at O-track skal præsenteres i forbindelse med et tirsdagstræningsløb i
kombination med en fællesspisning, fx d. 4/9 hvor løbet starter fra klubhuset.
OCAD12 er ikke indkøbt, da kortene laves i OCAD10, så der er ikke nogen problemer lige nu.
Det afventes med at indkøbe OCAD12
Jesper tilbyder at træningsudvalget påtager sig opgaven med at arrangere klubtur i 2019, og
foreslår junior VM, der afholdes omkring Silkeborg.
Sandra og Lone laver et skriv til næste klubblad omkring påskeløbet næste år vedrørende at
booke ”sovesteder” sammen eller i nærheden af hinanden for at motivere flere til at
deltage.
5. Bordet rundt

Lone: Fremviser bogføringen. MHT arven. Advokaten har skrevet, at han var klar til at
udbetale. Lone har rykket advokaten igen, men intet svar fået.
Sandra: Familien Mundus vil gerne årligt stå for fælles hygge i haven efter oprydningsdag i
Stenskoven
Henrik: Der er snak om at ungdomstræningen skal have lidt lørdagstræning, for at få
gennemarbejdet tekniker lidt mere. De skal have lavet lidt mere struktur på
ungdomstræningen.
Anders: Der er Sverigetur i weekenden, kun 5 fra HG der skal med. Anders har set kortene.
De ser gode ud. 14 dage til Sprinten, som Anders arbejder meget på pt. Og så arrangerer
han Trail på Klinten.
Der er kommet internet i klubhuset.
Jesper: Der blev holdt løb ude i Ladby Skov. Der kommer nok til at gå nogle år før der løbes
der igen, pga. tæt bevoksning.
Henriette: Synes at vi kigger for meget bagud i stedet for forud, så vi kommer for sent i gang
med tingene. Derfor foreslår hun at vi allerede nu tager stilling til om der skal der laves findvej-dag i 2019. For så skal der findes en tovholder, der allerede kan begynde planlægningen
nu. Det ønskes at drøfte nogle af de ting der blev nævnt på generalforsamlingen. Det
drøftes og besluttes at vi ad hoc vil tage stilling til om klubben skal give noget til mærkedage
blandt klubmedlemmerne, som bestyrelsen bliver gjort opmærksomme på.
Henriette har lagt billet ind på lokale til indendørstræning, afventer svar.
Skole OL drøftes. Hvis vi skal være en del af det, så skal konceptet være klar nu. Henriette
undersøger nærmere omkring Skole OL, for at finde ud af hvor meget der konkret ligger i
opgaven.
Til næste dagsorden tilføjes: find vejen dagen 2019 og jubilæum 2021 + påskeløb 2019
Det drøftes om der skal komme en lille ”velkommen til”-notits i Klubnyt, når klubben får nye
medlemmer. Sandra orientere Lykke om dette. Der drøftes yderligere at der på
hjemmesiden skal laves et skriv omkring ”nye medlemmer”, med praktiske informationer til
hvordan man kommer i gang med orienteringsløb. Anders står for dette.

6. Næste bestyrelsesmøde og skaffer
Onsdag d 15/8 kl 19, Henriette er skaffer

7. Evt.
Næstved Dragons, Roskilde Festival: Det drøftes hvad vi skal gøre. Stig skal orientere resten
af bestyrelsen omkring hvad der ligger af aftaler fra hovedbestyrelsens beslutning, før
bestyrelsen går videre med det.

