Referat af bestyrelsesmøde den 6/4 2016

Til stede:

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

Referent:

Lykke

Stig byder velkommen 
1. Dagsorden for bestyrelsesmøde d.d. blev godkendt.
2. Referat fra bestyrelsesmødet 18/1 2016 blev godkendt og underskrevet af hele bestyrelsen.
3. To-do liste/erindringsliste opdatering/opfølgning:
Stig har fået en drejebog fra Jesper-Rene vedr. afholdelse af stævner. Vedr. kontakt til skoler for
tegning/opdatering af kort mangler der en afklaring fra DOF. Den kommer om meget kort tid og
herefter tages der fat på kontakt til skoler for tegning og opdatering af skolekort. Skolekort skal
opfylde sprintnormen. Stig har tilmeldt LL Næstved skole. Henriette oplyser at Herlufmagle Skole
ikke har o-kort.
Henriette mailer opslag til Anders vedr. Firmaevent. Opslaget skal på klubben hjemmeside.
Kontaktperson til Firmaevent er Stig. Henriette har søgt og fået lokaler til gymnastik onsdage i
perioden efterårsferien-påskeferien på Holsted Skole. Henriette har arrangeret klubaften 14/4 i
fælleslokalet og understreget vigtigheden af at vi gør opmærksom på om arrangementer er gratis
eller der er betaling for klubbens medlemmer. Henriette fortalte at hun var kontaktet af en dame
fra kommunen som gerne vil bruge Henriette ved orienteringsarrangementer i forbindelse med
”åben skole”. Klubben er derfor nu med på kommunens ”åben skole”-liste og vi håber at blive
kontaktet fremover til afholdelse af orienteringsarrangementer.
Lykke har søgt Seas-Nve fonden om penge til nyt telt. Vi får svar indenfor 2-3 uger. Der er skaffet
banelæggere til de fleste tirsdags-træninger. I skrivende stund mangler der kun banelægger til 2
tirsdagstræninger i efteråret. Den sidste børneattest for bestyrelsen er modtaget og der er nu
attester for hele bestyrelsen samt de hjælpere Helle har til ungdoms/familietræning om onsdagen.
Der er endnu ikke søgt fondsmidler til folderkasser (find-vej-i), og startur med bip. Der søges, når
find-vej-i arrangementer i april er afviklet.
Lone har sendt opkrævning til medlemmer – nye og gamle. Der er kommet mere end 20 nye
medlemmer som er oprettet. Klubbens bogføring er opdateret.
Anders har sørget for indkøb af tonere til printeren, så der pt skulle være til de næste 2 år ca.
Henrik er i fuld sving med opdatering af klubbens find-vej-i kort i Næstved By og har været med til
at grave pæle ned i Rådmandshaven til den nye find-vej-i rute i skoven. Herudover er der gang i
skolernes find-vej-i dag som afholdes 27/4.
Ny to-do-liste er vedhæftet.
4. Økonomi:
Balance pr. 5/4 2016 er gennemgået og viser et foreløbigt overskud på ca. kr.19.000,-. Der er dog
ikke bogført kontingent til DOF endnu, men vi forventer at året ender med et lille overskud.

Bestyrelsen blev enige om at sælge de aktier vi har i Sparekassen Sjælland da vi forventer at de
falder yderligere i værdi. Aktierne har vi fået i stedet for det garantibevis vi havde i sparekassen.
Garantibeviset er ”tvangskonverteret” af sparekassen til aktier.
5. Afviklede arrangementer:
VTR i Glumsø som Jesper, Anders, Tine og Susanne stod for gik rigtig godt. Der var 104 deltagere og
det gav et lille overskud. Bestyrelsen blev enige om at give en lille erkendtlighed i form af en flaske
til skovejere når vi har haft et arrangement – som tak for lån af skoven. Troldens Fodspor er afviklet
med ca 40 deltagere - her var Arne tovholder. De Barske giver klubben ½-delen af arrangementets
overskud for lån af udstyr og klublokale. Troldens Fodspor bliver fremover en del af langdistanceturneringen på Sjælland. 8/3 blev der afholdt VTR-nat i Christiansholms Plantage. Jesper var
tovholder og der var ca 25 deltagere. Det blev foreslået at der også inviteres til dagløb når der
afholdes natløb – for at få flere deltagere. Indendørstræning/gymnastik har haft 10-15 deltagere
hver gang. Det har været et godt arrangement til fastholdelse af ungdomsløbere og også en del
voksne har deltaget. Der er god tilgængelighed på Holsted Skole og derfor forsætter
indendørstræningen også her til efteråret. Tiden bliver dog ændret til kl. 17.30-19.00. Familie-o har
været i gang lørdage i januar og februar og de 2 første weekenden i marts. Der har været god
deltagelse og mere end 20 ny medlemmer har meldt sig ind i klubben. Vi skal være obs på
fastholdelse af de nye medlemmer. Der har været 2 teknik-træninger i starten af året. Her har der
været mindre deltagelse men en rigtig god respons. Vi forventer en større deltagelse fremover i
klubbens tekniktræning som følge af de mange nye medlemmer. 
6. Kommende arrangementer:
Næste arrangement (udover tirsdags- og onsdagstræninger) er klubaften 14/4 kl. 19.00 i
fælleslokalet. Her gennemgåes bla løbetræning, skadesforebyggende træning og der laves
forskellige øvelser. Klubben har netop rundet 45 år og derfor får vi også lagkage denne aften 
Tilmeldingsfrist 10/4.
Den 17/4 er der divisionsmatch. Vi er pt 37 tilmeldte og vi håber på et godt resultat. Tilmeldingsfrist
8/4.
Den 19/4 er der fællesspisning i klublokalet efter tirsdagstræningen. Tilmeldingsfrist 15/4.
Den 27/4 afholder vi skolernes find-vej-i dag i Fruens Plantage. Pt er der 158 børn tilmeldte.
Den 30/4 afholder vi den almindelige find-vej-i dag fra Axeltorv i Næstved By. Der er mulighed for 2
baner – Næstved By eller Rådmandshaven. Samtidig står vi også for find-vej-i på Stevns Fortet.
Den 15-17/7 er der klubtur til Hallands 3-dages. Man kan melde sig til via Eventor eller via Jesper
Børsting. Vi håber mange af klubbens medlemmer tager med på denne hyggelige tur.
Vi håber i 2017 af få lov til at afvikle en 1-2.div match. Vi har desværre ikke fået tildelt nogen
stævner her i 2016. Der blev stillet forslag om at afvikle Divisionsfinale/DM for klubhold i 2018. Da
dette er et A-stævne giver det grund til overvejelse i bestyrelsen. Det er et stort arbejde at afvikle
et A-stævne og bestyrelsen lægger hovedet i blød og drøfter muligheden på et senere tidspunkt.

7. VTR:
Bestyrelsen er enige om at klubbens medlemmer deltager gratis i de VTR som HG afvikler.

8. Printer:
Bestyrelsen er enige om at beholde den gamle printer og vi krydser fingre for at den kan holde lidt
endnu. Jens Flad kan muligvis hjælpe med kontakt hvis/når maskinen skal serviceres. Bestyrelsen
ser på muligheder for at søge fonde om tilskud til ny printer.
9. Lån af klubbens udstyr.
Den person der giver tilsagn og låner klubbens udstyr ud – har ansvaret for at alt materiel kommer
retur i god stand. Ellers skal der betales for manglende/ødelagt udstyr. Pris for udlån: Skiltekasse kr.
250,-, si-udstyr kr. 300,-, små telte kr. 100,- pr stk.
Bestyrelsen konstaterede at der mangler et HG-banner.
10. Klubbens korttegnere:
Forslag om at honorere klubbens korttegnere med feks en løbebluse blev nedstemt. Det bliver for
uklart hvor grænsen går, for om frivilligt arbejde skal honoreres eller ej. Men generelt skal vi blive
bedre til at rose de folk som gør et stykke arbejde for klubben – stort som småt.
11. Bordet rundt:
Lykke – Familie-o er gået over al forventning. Når der møder mange interesserede op til
arrangementer – bliver det sjovt at være en af tovholderne. I gang med klub-nyt, det udkommer til
tiden  Leder efter banelæggere til de sidste par tirsdagstræninger i efteråret og ellers i fuld sving
med at hjælpe til ved find-vej-i. Vi står for tirsdagstræningen 19/4 fra klubhuset.
Henriette - Vi blev årets klub ved Næstved Sports Award. Hvordan indfrier vi det gavekort på
1.000,- som vi har fået? Salg af gammelt o-tøj ved generalforsamlingen gik ok. Henriette vil gerne
sælge det gamle tøj for 75,- pr del ved klubaften. Det gik bestyrelsen med til. Nyt o-tøj – vi hører
ikke meget til Charden i Sverige som forhandler vores tøj. Der søges nye forhandlere, feks trim-tex,
no name, løberen og løbeministeriet. Karup OK kontaktes for at høre hvilken forhandler de har. De
bruger næsten samme design.
Lone – intet.
Henrik – Knokler med find-vej-i kort i Næstved By og skolernes find-vej-i dag. Håber at vi kan blive
lidt bedre til at tage mod nye medlemmer. Vi skal være bedre til at tage kontakt når de møder op
ved diverse arrangementer.
Jesper – Har været til klubledermøde sammen med Anders. DOF har afgjort at Eliten nu ligger i
Århus, dvs man skal være tilknyttet Århus for at være på landsholdet feks. Vi kan forsøge at søge
støtte til familie-o fra Østkredsens Venner. Vedr de nye touch-free si-brikker så kan vores enheder
godt omstilles. Dog bliver der en udfordring da enhederne så bruger meget mere batteri og de er
dyre. Bestyrelsen er enige om at udskyde omstillingen og se hvordan de andre klubber gør.
Medlemslisten skal rettes til og mailes rundt til klubbens medlemmer. Så har de mulighed for at
vende tilbage med evt rettelser.
Anders – har været på kursus i sprintkort. DOF tager 1.200,- for ”grundkort”. Anders vil gerne købe
grundkort over Campus i Ringsted og over Næstved By. Bestyrelsen blev enige om at det er ok.
Visioner for klubben bør overvejes og med som punkt ved næste bestyrelsesmøde. Vi kan evt holde

en fællesspisning og bagefter holde møde med klubbens medlemmer for at checke tilslutning til
arrangementer.
Stig – var til repræsentantskabsmøde i marts. DOF lægger mærke til klubudvikling som måles på
medlemstal. Rold Skov OK er bleven 3-doblet via familie-o. Brænder vi ud på sigt? Hvordan bliver
man ved at fastholde folk? Skoleorientering sendes ud til klubberne fra DOF.
12. Andet/eventuelt:
Ingen indlæg.
13. Næste bestyrelsesmøde er onsdag 8/6 2016 kl. 19 i klubhuset. Lone sørger for kaffe og kage.

