Referat af bestyrelsesmøde d 5/3 2018
Sted: Klubhuset
Deltagere: Stig Andersen, Jesper Børsting, Henriette Hansen, Lone Jørgensen, Anders Knudsen,
Henrik Mathiesen og Sandra Mundus
1. Dagsorden godkendes. Grundet nyt medlem i bestyrelsen startede vi med en
præsentationsrunde.
2. Der indsættes et punkt med godkendelse af referat fra generalforsamling. Fremover sættes
godkendelse af sidste referat som fast punkt på dagsorden.
3. Angående konstituering - Referatet fra generalforsamling opsumerer hvem der sidder i
bestyrelsen og hvilke poster de besidder.
Gennemgang af arbejdsfordelingsoversigten. Sandra renskriver den opdaterede version.
Der skal findes en ny til varetagelse af ”Find vej i” – projekt og Skolernes ”Find vej i”-dag i
løbet af 2018.
4. To Do-liste :
Lykke: efterspørger 200-300 kr til opdatering af førstehjælpskasse. Hvilket bestyrelsen
accepterer.
Henriette foreslår at stafetsamarbejde med o-63 skal drøftes hvert år, så vi evaluerer hvert
år og drøfter om vi ønsker at fortsætte samarbejdet og om vi kan få mere ud af det.
Det forslås at Anders laver en klubaften til at præsentere O-track.
5. Fremtidsversioner:
Som det er nu er klubben yderst velfungerende. Men vi vil gerne fortsætte med at
vedligeholde aktiviteterne i klubben.
For at synliggøre aktiviteter og lokke flere medlemmer med ud skal der arbejdes åp at få
flere gode historier ud i Klub Nyt. Endvidere forslås det, at vi arbejder mere på forkant ift
Klub Nyt, så vi kan promovere kommende løb og få flere med. Det forslås også at arrangere
klubture til med fælles planlægning af transport, sovesteder, børnepasning mm, for at få
flere med til diverse løb og hjælpe nye medlemmer i gang.
Der arbejdes på at finde et eller to arrangementer i 2019 til at lave fælles klubtur.
6. Bordet rundt:
Stig beretter fra DOF rep. møde: Man kan nu blive enkeltmedlem af DOF uden at være i en
klub. Der skal arbejdes mere på løsninger til hvordan det løses i praksis. Ved indmeldelse
direkte til DOF, skal den nærmeste klub vide at der er nogle enkeltmedlemmer, som de må
rette henvendelse til. Til DOF rep.møde afprøvede de O-track, hvilket voldte lidt problemer.
Der arbejdes stadig på det, og det kommer snarest ordentligt op at køre.
Henriette beretter at onsdagstræningen kører. Det forslås at arbejde på at dele opgaven om
at stå for indendørstræningen til næste år.
Lone: Vi har ikke modtaget arven endnu. Skal i gang med opkrævningerne.
Henrik: Der er tilmeldt 188 til Skolernes ”find vej” d 22 maj.

Anders: ”Trail”en kører som den skal. Det er samme procedure som sidste år. Der
orienteres om at vi nu er en del af Danish Spring Cup, som er en landsdækkende turnering.
Anders sender informationer omkring det til bestyrelsen. Troldens fodspor er lige blevet
afviklet. Måske ”De Barske” vil starte som selvstændig klub. Natlamperne duer ikke rigtigt.
Så det foreslås at vi køber 2 gode. Dette godkendes. Der er et ønske om endnu en adgang til
tegneprogrammet O-CAD12. Der stemmes om det og der er et flertal for at købeendnu en
adgang.
Jesper: Der er med kort varsel kommet indbydelse til VTR natløb d 13 og 20 marts.
7. Næste bestyrelsesmøde
25 april kl 19-21.30, Sandra er skaffer af provianter
8. Evt.
Referent: Sandra Mundus

