Referat af bestyrelsesmøde den 10/6 2015

Til stede:

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

Referent:

Lykke

Stig byder velkommen 
1. Dagsorden for bestyrelsesmøde d.d. blev godkendt.
2. Referat fra bestyrelsesmødet 22/4 2015 blev godkendt og underskrevet af hele bestyrelsen.
3. To-do liste/erindringsliste opdatering/opfølgning:
Skole-orientering gik desværre ikke godt. Der var ingen som mødte op så det var i år ikke en succes.
Der er enighed om at Foreningernes Dag springes over i år da det ligger 5/9 2015 og vi står for løb
på Klinten 6/9 2015. Dvs at alt materiel mv ikke er hjemme til Foreningernes Dag. Svend-Erik er ikke
kontaktet endnu mht kort over Næstved By samt størrelse heraf til Næstved By-løb 2016. Stig og
Henriette har ryddet op i klubhuset. Der er kørt en masse på lossepladsen og Henriette har lavet en
kasse med gratis ting som tages med til de næste løb. Herefter ryger resten på lossepladsen.
Henriette tager også en kasse med gammelt klubtøj med til den næste løb – det meste sælges med
50% rabat. Skur er ikke gennemgået, men der er fint ryddet og styr på tingene så det er ikke
nødvendigt pt. Lykke har mailet Find-vej-i plakat til Tine for at få den slået op på FB-løberside. Den
oprindelige plan var at takke nej til deltagelse i Outdoor-Festival med Spejder Sport. Men Helle
meldte sig på banen og afviklede arrangementet med succes. Der var sprintbane og kompasbane
og Rita og Lise var medhjælpere. Spejder Sport har efterfølgende henvendt sig til Helle med henblik
på evaluering af arrangementet og givet udtryk for interesse for Find-vej-i dagen 2016 hvis det
afvikles i Næstved By. Arne har givet tilsagn om skriv vedr påskeløbet til Klubblad. Den nye bærbare
pc i klublokalet virker nu fint. Kortet over Susådalen er klar. Der skal søges skovtilladelse hver gang
det skal benyttes i stil med andre løb. Vi har fået tilladelse til løb 9/8 2015 hvor vi vil indvie kortet
som Bent Børsting har tegnet. NIU har givet afslag på at dække omkostninger til 2 folderkasser til
Find-vej-i. Til gengæld har Mærk Næstved givet tilsagn om kr. 5.000,- til tryk af Find-vej-i foldere.
Ny to-do-liste er vedhæftet.
4. Gennemgang økonomi:
Iflg. Balancen pr. d.d. er resultatet negativt med kr. 13.000,-. DOF-kontingent er medtaget med
100%, hvis det periodiseres med 50% forår og 50% efterår (for at følge vores egen kontingentopkrævning) så skal ca. kr. 15.000,- flyttes til efteråret. Det giver er positivt resultat d.d. på små kr.
2.000,-.
5. Find-vej-i:
Bestyrelsen er enige om at der ikke er økonomiske midler p.t. til at dække yderligere omkostninger
til Find-vej-i. I stedet vil vi søge Fritidsudvalget og Nordea-fonden om støtte til folderkasser.
6. Afviklede arrangementer:
Flere tirsdags-løb er afviklede med god tilslutning og vi har set nye ansigter og nye kort 
Find-vej-i dag er afviklet med god tilslutning. Der var mange medlemmer som også kiggede forbi og
gav en hånd med. 18 har modtaget ½ års gratis medlemskab, 16 har sagt ok til at vi må kontakte
dem og 15 har sagt nej tak. Det er ikke lykkedes at lokke nogle af dem til Familie-O eller

tirsdagstræning selvom de er kontaktet flere gange. Jagten på Stevns Fortet er også afviklet. Her
var der stor glæde ved sprintbanen og især børnene syntes det var sjovt. Den alm orienteringsbane
var der ikke så stor tilslutning til pga regnvejret. Et meget hyggeligt arrangement og så gav det
1.500,- kr i indtægt ikke mindst. Her gælder det klubbens synliggørelse og ikke medlemstilslutning
da de fleste besøgende kommer fra Køge-området. Teknik-træning 2/5 med Svend-Erik og Frede
som tovholdere er også afviklet i Fruens Plantage. Der var fokus på kurver og der var god tilslutning.
I alt var vi ca. 20 deltagere fra hhv Sorø OK, Holbæk OK og HG. Familie-orientering er afviklet de 4
første søndage i maj. Dette arrangement gik også godt og i alt var der ca 120 deltagere over de 4
søndage. Heraf var ca 90 nye løbere og en del familier mødte op hver eneste søndag. 13 har sagt jatak til ½ års gratis medlemskab. Vi satser på 6-8 nye medlemmer som forhåbentligt kan fastholdes i
klubben. Out-door festival er afviklet med Helle som tovholder. Der var stor interesse og vi har fået
fingre i mail-adresser som vi håber kaster et par medlemmer af sig. Nørkle-aften er afholdt – første
gang hos Helle, og det er aftalt at det holdes hver den første torsdag i måneden. Næste gang er hos
Henriette. Man må også gerne deltage selvom man ikke har gang i ”nørkleri”.
7. Kommende arrangementer:
Vi planlægger et ”kom-godt-i gang” løb 9/8 fra klubhuset hvor vi indvier det nytegnede kort over
Susådalen. Der vil være start mellem kl. 11-12. Tovholder er Lykke, Henrik og Lone.
Tirsdagstræning, der er fundet banelæggere til alle datoer undtagen 18/8 med start fra
Gulerodshuset i Stenskoven og 20/10 til natløbet i Fruens Plantage med start fra Rønnebæk Skole.
Foreningernes dag 5/9 2015. Vi har besluttet at melde afbud i år.
1.+2. divisionsmatch og trail på Klinten 6/9 2015. Jesper-Rene er stævneleder og der er fundet
funktionsledere til alle poster. Planlægning er i fuld sving. Trail på Klinten har Tine og Anders som
tovholdere.
Børne-/ungdoms-/nybegynder-træning ser dagens lys fra onsdag 12/8 2015 og hver onsdag
herefter til efterårsferien. Der foregår fra klubhuset kl. 17- 18.30. Helle, Sebastian og Henrik er
trænere og tovholdere.
Gymnastik onsdage fra efterårsferien – der kommer mere når vi nærmer os.
O-løb Mærk Næstved forårsbyløb 2016 a la Mærk Næstved løb på omfartsvejen. Henriette er i fuld
gang med at undersøge om det kan lade sig gøre. Der tænkes foreløbige tanker med
tilmeldingsgebyr incl t-shirt og forskellige distancer - også gerne en lang distance på feks 15 km.
Planlægges til afvikling april/maj 2016.
Firma-event er på fødselsstadiet. Henriette laver et opslag til Anders til vores hjemmeside og så
håber vi på henvendelser fra firmaer som kunne tænke sig en naturoplevelse.
DOF værtsskab 2016 er ikke aktuelt da der kun er 2 løb tilbage og de er ikke interessante for HG. Vi
satser på 2017 i stedet og satser på at lægge billet ind på DM Mellem.
Familie-orientering 2016 er også i støbeskeen, vi satser på de første måneder af året hvor der
traditionelt ikke er de store udbud af andre tiltag.
8. Bordet rundet:
Jesper:
Til Hallands 3-dages er der 20 tilmeldte fra klubben. Der er møde til august vedr VTR-løb. HG står
for løb i Glumsø Østerskov (den napper Anders) og Fruens Plantage. Jesper efterlyser o-tøj som er
sendt retur. Det kommer denne uge. (ikke modtaget pr. 24/6 – de har lovet denne uge så!).

Henriette:
Har sorteret ryddet op i klubhus. Kasse med gratis ting og kasse med gammelt o-tøj til 50% tages
med ud til de næste løb. Der er kommet skilt på alle hylder i klubhuset. Gulvet er ryddet for kasser
med diverse materiel som er sat i system i skabene. Henriette har bestilt en ny sending klubtøj.
Børnetøj lejes stadig ud til 50,-. Desværre har klubben ikke råd til at købe nyt o-tøj til børn og
ungdom. Henriette foreslår en ny klubaften i efteråret, feks. enten med foredrag fra NXM-deltagere
og/eller en foredragsholder om forebyggelse/genoptræning ved skader. Evt afholdelse sammen
med en gymnastik-onsdag. Pris undersøges. Der skal bestilles pokal til klubmesterskab.
Lone:
Søger børneattester på hele bestyrelsen samt Helle og Sebastian. Lone vil taste budget i economic
sådan at vi har et sammenligningsgrundlag fremover.
Stig:
Alt er opdateret vedr sport-ident. Skolerne afholder Run for Fun 9/10 og Stig undersøger om HG
kan få en finger med.
Henrik:
Har haft møde med Helle og Sebastian ang. børne- ungdoms-træning. Der er opstart 12/8 2015 kl.
17-18.30 og hver onsdag herefter frem til efterårsferien. Træningen vil primært foregå fra
klubhuset. Efter efterårsferien er der gymnastiktræning hver onsdag og det er tanken at børn og
unge er med her indtil o-træningen starter op igen i foråret. Henrik, Helle og Sebastian har et ønske
om ungdomstræner-uddannelse. Bestyrelsen er enige om at klubben betaler for det. Helle har
ansøgt om kr. 400,- pr. sæson til frugt, saft, toner og papir samt dækning af underskud ved
fællesspisning 2 gange årligt. (Der opkræves 25,- pr. næse ved spisning) Bestyrelsen har bevilget
penge og underskudsdækning.
Lykke:
Kæmpela er rykket for tøj som er sendt retur til reparation. Lovet retur for et par uger siden. Sidste
mail fra Kæmpela har lovet denne uge (uge 26). Lykke og Lone skal 23/6 til O63 for at fortælle om
familie-orientering. O63 har samme udfordring som HG mht børn og unge. Der er søgt Sjællandske
Fonde om penge til støtte til børne og ungdomstræning. Der er netop kommet afslag. Æv. Vi
mangler stadig svar fra Nordea-fonden om tilskud til indkøb af sport-ident-brikker og
strimmelprintere. Efter sommeren søges der flere fonde om tilskud til ungdomstræning, materiel
og støtte til Find-vej-i. Vi er ved at planlægge ”kom-godt-i gang” løb fra klubhuset 8/9 2015 hvor vi
indvier kortet over Susådalen. Vi håber at kunne finde på noget fin-orientering. Der mangler
banelægger til tirsdagsløb 18/8 og natløb 20/10. Vi er stadig på sponsor-jagt men det er ikke helt
nemt. Sidst men ikke mindst er sidste frist for indlæg til klubblad 28/6 2015.
Anders:
Understreger at indlæg mv som skal slåes op på hjemmesiden og Facebook skal have være løbs-/oløbs relateret. Der er fuld gang i planlægning af Trail på Klinten, og der kan stadig bruges flere
hjælpere.
9. Andet/eventuelt:
Intet.
10. Næste bestyrelsesmøde er 14/9 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

