Referat af bestyrelsesmøde den 6/3 2017
Til stede:

Stig, Anders, Henriette, Lone, Lykke, Henrik og Jesper.

Referent:

Lykke

Stig byder velkommen 
1. Dagsorden for bestyrelsesmøde d.d. blev godkendt.
2. Referat fra bestyrelsesmødet 17/1 2017 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
Referat fra generalforsamling 7/2 2017 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
3. To-do liste/erindringsliste opdatering/opfølgning:
Stig: har undersøgt og mailet rundt mht til alternativ overnatningsmulighed på campingplads hvis
man deltager ved Hallands 3-dages. Afventer byggetilladelse før der undersøges pris på nye nøgler
til klubhus og materielrum.
Henriette: har gang i find-vej-i arrangementer på Axeltorv 29/4. Der er samarbejde med
SpejderSport.
Lykke: har mailet rundt vedr stævneleder til Skolernes-find-vej i dag. Lone (kasserer) har påtaget sig
jobbet.
Lone: har haft kontakt til advokat vedr. arv. Advokaten undersøger om der er mulighed for afgiftsfritagelse i forbindelse med foreningsarbejde.
Jesper: Der er indkøbt Condes 9 og Ocad 12 og installeret på klubbens pc. Bestyrelsen blev enige
om at der indkøbes yderligere 20 elektroniske enheder. Jesper kontakter Frede vedr synkronisering
mv. Svend-Erik Munck er indstillet til HGV-pris.
Anders: Der er mailet link til bestyrelsen med den nye hjemmeside. Alle i bestyrelsen har mailet
retur med diverse kommentarer. Har kontakt til Erik Torm vedr opdatering af find-vej-i på den nye
hjemmeside.
Henrik: Sebastian og Helle har deltaget på lederkursus. Henrik søger tilskud inden 1/4 2017.
Ny to-do-liste er vedhæftet.
4. Økonomi:
En hel del medlemmer har indbetalt. Der udsendes endnu en rykkerskrivelse til gamle skyldnere og
bestyrelsen har vedtaget at de medlemmer som ikke betaler, smides ud og spærres på o-service.
Balance opdateres og mailes til bestyrelsen.
5. Afviklede arrangementer:
Familie-o er afviklet de 10 første lørdage i 2017 med 15-40 deltagere pr. gang. Der er pt modtaget
indmeldelse på 6 nye medlemmer.
VTR Harrested havde 125 deltagere. Klubben løb tør for kort på hvid og gul bane og måtte
genbruge kort fra løbere som kom i mål.
Onsdagstræning kører derudaf for fuld skrue. Der er min ca 15 deltagere hver gang og især
ungdomsløberne møder talstærkt op.
Der har været afviklet funktionsledermøde vedr Sjællands Sprinten.
Troldens fodspor havde 45 deltagere. Arrangører tager op til debat hvad de gør fremadrettet for at
tiltrække flere deltagere.

6. Kommende arrangementer:
Indendørstræning kører hver onsdag frem til og med 5/4 2017, se evt kalender i klubnyt/på
hjemmesiden. Indendørstræning afsluttes med bip-test.
Der er banelæggerkursus i klubhuset 18/3.
Sorø OK er ved at arrangere træningsweekend næst-sidste weekend i juni 2017.
Tirsdagstræningen starter op igen 4/4 2017.
Find-vej-i arrangement 29/4 2017 på Axeltorv kl. 10-12 og i Mogenstrup kl. 13-15.
Der er åben skole messe 22/5 2017 kl. 15-17. Henriette og Lykke deltager.
Skolernes-find-vej-i dag er 24/5 2017 med stævneplads på Rønnebæk Skoles idrætsplads.
Henriette har skole-o i Herlufmagle i foråret.
Herudover er der Sjællands Sprinten i maj hvor klubben står for de 2 sprinter om lørdagen og Køge
OK står for de 2 sprinter om søndagen.
Stig kontakter Hausner vedr skovtilladelse i Heesede Skov for et muligt DM-klub i 2018.
7. Fremtidsvisioner for klubben:
Bestyrelsen blev enige om at dette punkt fylder så meget at det drøftes på et separat møde.
8. Ændring af punkter på dagsorden:
Bestyrelsen blev enige om at de faste punkter 5 + 6 fremover lægges under punktet ”bordet rundt”.
9. Orientering om skole-o/møde med Lina Johansen: Henriette har været til åben skole-møde med
Lina Johansen fra Næstved Kommune. Lina Johansen vil gerne undgå at betale deltagergebyr til
klubben. Lina Johansen forsøger at finde pengene på anden vis og så hører Henriette nærmere. Der
er stor begejstring omkring den måde Henriette kører projektet på og Ellebækskolen har vist
interesse for kort og undervisning. HG Orienteringsklub er med på åben-skole-raket hvor vi har
chance for at blive pilotprojekt. Klubben deltager på åben skole messe 22/5 hvor vi skal præsentere
os selv og hvad vi kan tilbyde.
10. Bordet rundt:
Lykke – Familie-orientering kører fint med et godt deltagerantal. Lykke ”pusler” lidt med tanken om
at forsætte lørdagsløb fra klubhus/Fruens plantage da en del familier har udtrykt interesse for det.
Det kræver dog en stor gruppe fra klubben som har lyst til at stå for det på skift. Der er mailet ud til
medlemmer vedr Høst Open til Bornholm i oktober 2017 som klubtur. Vi er dog kun 6 som har
meldt sig til.
Henriette – mangler adgang til foreningsportalen for at søge lokale til indendørstræning 2017-2018.
Afventer svar fra Charden i Sverige for at høre om løbebukser er på vej.
Henrik – er blevet kontaktet at medlem vedr kort til løbsarrangement. Kort sælges med min 10
styks.
Anders – vil gerne indkøbe kort hvor baner kan lægges ind og vi kan sammenligne vejvalg – feks til
klubaften.
Stig – har været til klubledermøde. Seniortræningscenter kører hver onsdag, check evt Østkredsens
hjemmeside. Vi kan søge Østkredsens venner om tilskud til børne-/ungdomstræning. Vi skal huske
at have børneattest på alle som hjælper med ungdommen. Stig har også været til
repræsentantskabsmøde, Michael Sørensen stopper som direktør for DOF. Ny direktør ansættes
måske allerede inden 1/5 2017. Betaling til DOF er en stor belastning for klubbens økonomi. Og
bestyrelsen må gerne vurdere om gebyr ved løb skal sættes op. VTR-betaling må udgøre kr. 30,- pr
deltager uden at der skal ske betaling til DOF. Hjertestarter er en god ide ved større stævner.

Lone – mangler hjælpere til skolernes-find-vej-i dag 24/5 2017. Det afvikles en hverdag.
Jesper – Morten Løjmand er indtrådt i træningsudvalget og han har allerede fundet banelæggere til
forårets træningsløb. Det blev drøftet om enheder skulle omstilles til trådløse brikker. Vi spørger
Roskilde OK til råds, da de har omstillet deres enheder til touch-free. Der indkøbes ny pokal til
Oldboys da den nuværende pokal er fyldt – der er ikke plads til flere navne. Skovudvalget mangler
stadig 3 skovtilladelser til træningsløb.
11. Andet/eventuelt:
Intet.
12. Næste bestyrelsesmøde er 8/5 2017 kl. 19.00 i klubhuset. Anders sørger for kaffe og kage.
Ved næste bestyrelsesmøde vil punktet ”fremtidsvisioner” blive taget op. Alle bedes forberede et
punkt eller to.

