Referat af bestyrelsesmøde d 15/1 -19 kl. 19
Sted: Klubhuset
Deltagere: Stig Andersen, Jesper Børsting, Anders Knudsen, Henrik Mathiesen og Sandra Mundus
Afbud: Henriette Hansen og Lone Jørgensen
1. Godkendelse af dagorden samt godkendelse af referat
Godkendt
2. To Do-liste – opfølgning/opdatering
Erindringsliste tilføjet til to-do-dagsordenpunktet – dettesættes på fremover
Henriette:
 Klarer stævnelederrollen til DM 2021 selv og skaffer medlemmer til
funktionslederrollerne.
 Har indhentet tilbud fra Trimtex på klubtøj og håber at få prøver med til
generalforsamling.
 Der er indberettet tilmelding for stafetsamarbejde.
Anders:
 Gennemgang af O-track kommer til at foregå tirsdag d 23/4.
 Har lavet skriv på hjemmesiden om dataforordning på hjemmesiden.
 Lagt et tilbud ud til Hessede Skov. Afventer tilbagemelding. Der aftales en tid til
godskontoret.
 Gennemgået o-skærme. Klubben havde 190, der er smidt 60 slidte ud. Der er 22
små skærme.Der skal købes 20 af de små skærme med refleks
 Foreslår muligheden for at købe en ny hjemmeside, hvor man får nogle funktioner
med som vi ikke selv kan lave fx en ”tilmelde”-funktion. Det koster 3000 og det
stemmes for at tilkøbe dette. Det drøftes at når det nye system er indkøbt skal
der nedsættes en arbejdsgruppe, så vi får en gruppe der er superbrugere og flere
kan varetage opgaven med at holde hjemmesiden opdateret.
To do listen er opdateret.
3. Generalforsamling – hvad skal arrangeres?
Torben er spurgt om han vil være dirigent. Henrik og Jesper sørger for kage. Bestyrelsen
mødes kl. 18.15 på dagen og sætter op og underskriver regnskabet.
4. Jubilæum – Der skal drøftes hvad vi skal
Udsættes til næste møde

Til inspiration: gøre ligesom Sorø og ligge det efter et VTR-løb i november måned med
kaffe, kage mm
5. Bordet rundt
Jesper: Sorøs jubilæum, vil bede Lone om at sende en lykønskning til dem fra
Herlufsholm.
Stig: Efterlyser om nogen kan tage formandsmøde. Anders regner med at kunne, han
melder sig selv til.
Henrik: Foreslår at købe nye stole til klubben. Vi køber nye når de gamle bliver slidte.
Sandra: Spørger til indendørstræning, Sebastian kører videre. Familien Mundus melder
klar til hygge i haven efter oprydning i Stenskoven.
Anders:
Jesper: Træningsudvalget: næsten alle løb for 2019 er på plads. Mangler et løb ved
Rønnebæk Overdrev, forespørgsel ligger hos forsvaret – afventer svar. Undersøger
alternativ lokation.
Der mangler kun banelægger til løbet d 30/4.
Jesper, Lykke, Anders og Henrik var på DOF-akademi. Anders og Henrik på banelægning
på a-niveau. Jesper og lykke; o-service og o-result.
6. Næste bestyrelsesmøde og skaffer
Aftales efter generalforsamling
7. Evt.

Referent: Sandra Mundus

