Referat af bestyrelsesmøde den 14/9 2015

Til stede:

Stig, Jesper, Anders, Lone, Lykke og Henrik

Referent:

Lykke

Stig byder velkommen 
1. Dagsorden for bestyrelsesmøde d.d. blev godkendt.
2. Referat fra bestyrelsesmødet 10/6 2015 blev godkendt og underskrevet af hele bestyrelsen-minus
Henriette.
3. To-do liste/erindringsliste opdatering/opfølgning:
Klubben har vedtaget at deltage i Schools-on-the-run 9/10 2015, Lykke og Lone står for
arrangementet. Der laves en duathlon med skydning. Den sidste modtagne melding er at 4.416
elever/studerende i Næstved har meldt sig til arrangementet – så der er håb for at et par stykker
også vil forsøge sig med duathlon  Henriette var syg så opfølgning på Henriettes opgaver på todo-listen er udskudt til næste bestyrelsesmøde. Nordea-fonden har bevilget kr. 10.000,- som er
øremærket til familie-orientering. Pengene er brugt således: 1 styks bonprinter, 10 kompasser, 2
aflæsningsenheder og 15 si-brikker – og så var de penge brugt! Der er i skrivende stund sendt
opkrævning ud til nye medlemmer fra familie-o – og så bliver det spændene at se hvor mange som
rent faktisk melder sig ind. Vi har modtaget materielliste fra Frede. Vi søger i øjeblikket bunkevis af
børneattester da ungdomstrænerne har fået godt gang i en fast gruppe unge mennesker. Budgettal
er tastet i economic så vi har et sammenligningsgrundlag. PT ser regnskabet godt ud. Jesper fandt
en ny træningsskov til den 1/9 i stedet for Stenskoven. Det blev som bekendt Fruens Plantage som
et rigtig godt alternativ. Anders kontakter Frede vedr. indkøb at printerpatroner. Henrik indstiller til
årets ildsjæl og årets klub 2016. Det kunne ikke nås til 2015. Ny to-do-liste er vedhæftet.
4. Gennemgang økonomi:
Iflg. Balancen pr. d.d. er resultatet positivt med kr. 3.223,-. Kontingentopkrævning 2 halvår 2015
samt overskud fra selve Trail-løbet på Møns Klint er ikke medregnet.
5. Afviklede arrangementer:
Kom-godt-i gang løbet 9/8 i Susådalen og med start fra klubhuset havde en rimelig god tilslutning.
Der var efterfølgende frokost hvor der var ca 15 tilmeldte.
Flere tirsdags-løb er afviklede med god tilslutning og vi har set nye ungdoms-ansigter 
Tirsdagsløbet 18/8 havde ingen banelægger men Jesper tegnede baner, Tine satte poster ud og
rigtig mange hjalp med postindsamling efterløbet – så med fælles hjælp fik vi et godt træningsløb.
Bestyrelsen er imponeret og synes det er dejligt at der er så mange som giver en hånd med ved
post-indsamling efter tirsdagstræning. Det giver forhåbentlig kommende banelæggere lidt blod på
tanden fremover.
Der var stor tilslutning til klubturen til Hallands 3-dages hvor vi var 22 deltagere. Det er altid
hyggeligt når vi alle er afsted og der kan nørdes kort i stor stil.
O-ringen – også i det Hallandske terræn havde 5 deltagere fra klubben. Det viste sig at være noget
af en udfordring og vi må konstatere at der ikke blev nogle toppræstationer i denne omgang

WMOC i Gøteborg havde 6 deltagere fra klubben og de havde gode resultater. 3 kom med i Afinalerne i Sprint.
6/9 2015 afviklede klubben Divisons-match og Trail på Møns Klint i Klinteskoven. Der var ca 300
deltagere i divisionsmatchen og ca 140 deltagere i Trailløbet. Begge stævner gik godt. Dog var der
en lille udfordring ved starten i divisionsmatchen da startlisterne var inddelt i baner og selve o-kort
i klasser. Starterne gik dog fint – men det er noget klubben skal være opmærksom på fremover.
Ved Trailløbet fik en lille gruppe på 4 løbet forkert, men det var fordi de havde overset snitzlingen.
Bestyrelsen ønsker en evaluering af divisionsmatchen.
Ungdomstræningen er startet og må betegnes som en succes. Der har været 12 nye børn og der er
en fast gruppe som møder op hver gang på 5-6 styks. Et par stykker af de unge møder endda op til
tirsdagstræningen.
6. Kommende arrangementer:
Divisionsmatcher 20/9 og 27/9 2015. Divisonsmatch 20/9 er i skrivende stund afviklet. Vi skal 27/9
være med i oprykningsmatch til 2. division (eller forbliven i 3. division) Vi var 57 tilmeldte og
klubben har ikke haft så mange tilmeldte siden 1982.
Gymnastik onsdage fra efterårsferien i hallen på Holsted Skole. Første træningsonsdag er 21/10
2015. Første gang trænes der fra kl. 18-19. De efterfølgende gange trænes kl. 18-20. Der er
planlagt løbetræning eller fitness-dans i den første time og herefter boldspil. Dvs den første time er
der 2 forskellige hold og man vælger selv hvad man vil deltage i og den sidste time er fællestræning
for alle.
Schools-on-the-run 9/10 2015 for ungdomsuddannelserne i Næstved. Vi er gået sammen med
skydeklubben om en duathlon. Lykke og Lone står for arrangementet.
Der er klubmesterskabsløb 15/11 2015 i Klinteskoven og herefter spisning i klubhuset hvor de nye
klubmestre fejres. O-63 står for selve løbet og Lykke og Henrik står for mad og arrangement.
Trail på Klinten 2016 planlægges til afvikling den første søndag i oktober. Tine og Anders håber på
tilladelse til start og mål fra Liselund.
Vintertræningsløb starter 1/11 2015 og klubben står for løb 29/11 2015 i Fruens Plantage og 28/2
2016 i Glumsø Østerskov.
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.
Familie-orientering 2016 er også i støbeskeen, vi satser på lørdage i januar og februar 2016 hvor
der traditionelt ikke er de store udbud af andre tiltag. Arrangementerne vil have start mellem kl.
10-11 fra klubhuset.
7. Hvordan støtter vi ungdomstræningen mest muligt?:
Klubbens ungdomstrænere lægger et stort arbejde i det nye tiltag og hvis man vil støtte kan det
gøres ved tilbud om skygge og evt banelægning/postudsætning og indsamling. Kontakt Helle
Hansen hvis du vil være med eller bare støtte tiltaget eller måske har en god ide. Der er mulighed
for at benytte sprintkort på kommunens skoler.
8. Meos:

Der skal uddannes flere i brugen af Meos (tidstagningssystem). Frede laver en introduktion 29/10
kl. 19.00 i klubhuset. Der kommer mere i det kommende klubblad.
9. Regel for brug af klubhus:
Der blev drøftet regler for brug at klubhus og klubbens materiel. Bestyrelsen blev enige om at
brugen skal være orienterings-relateret og bruger skal være medlem af klubben. Det kan også være
andre foreninger i HG, sådan at vi hjælper hinanden. Hvis der er ønske om brug herudover, skal
bestyrelsen forespørges og herefter tager bestyrelsen stilling til anmodningen fra gang til gang.
Brug af materiel udover brug til orienteringsklubben skal der betales leje for jf. prisliste. Frede
Scheye står for udlån af materiel.
10. Bordet rundet:
Henrik:
Undersøger mulighed for uddannelse af trænere i DOF-regi. Ny udviklingskonsulent i DOF vil gerne
komme ud i klubberne. Der ønskes U-træner kursus, evt i samarbejde med andre klubber.
Der søges fonde til trøjer til ungdomsløbere.
Erik Torm kontaktes for aftale hvilke find-vej-i foldere der skal trykkes for de 5.000,- klubben har
fået fra Mærk Næstved.
Henriette:
Syg.
Lone:
Ingen kommentarer.
Lykke:
Vi har fået penge fra Nordea til familie-o kr. 10.000,-. Da der er udtrykt ønske om nyt klubtelt,
endnu et start-ur med bip samt et par folderkasser til find-vej-i foldere vil jeg forsøge at søge flere
fonde. Vi bruger 400-500,- til voksduge til klubhuset. Familie-o afholdes igen i januar og februar
2016. Vi deltager i møde 28/9 vedr Schools-on-the-run. Frist for indlæg til klubblad er 30/9 2015.
Anders:
Der er indkøbt meterhjul, laminator og bord. Pengene er betalt af Trail på Klinten. Det nye telt er
kaput. Vi leder efter et telt a’la de gamle ”regnly” telte for at det kan holde.
Jesper:
VTR-møde 12/8 2015 hvor 8 klubber deltog. Regler for VTR er som tidligere. Nyk er desværre ude,
men de har pt ikke ressourcer til at lave løb. VTR-nat at gået fra 4 til 3 natløb. HG, Sorø og Holbæk
står for løbene. Skovudvalget: Svend-Erik og Frede opdaterer kortet i Fruens Plantage, Jesper
opdaterer kort i Herlufsholmskoven og Stenskoven hvis tiden tillader det. Klubaften er planlagt til
21/10 2015 kl. 19.30-21.30 hvor løb fra divisionsmatcher fra udvalgte løbere (Anders, Henrik, Peter
og Jesper) offentliggøres. Løberne gennemgår banerne kort og Arne kommenterer og kommer med
gode råd. Lykke sørger for kaffe og kage.
Stig:
Kræftens bekæmpelse har fået kort og find-vej-i brochurer. De er inviteret til at prøve o-løb. Lille
Næstved Skole har bevilliget penge til faste poster i skolens område. Helmut og Stig har udarbejdet
et masterkort over disse poster, som vil blive sat op snarest.
Orienteringsløb er skrevet med ind som et undervisningsområde i "Nye forenklede Mål" for faget
Idræt i folkeskolen. Det er et satsningsområde for DOF at få ungdommen til at løbe o-løb.
11. Andet/eventuelt:

HGATM – Næstved i bevægelse vil gerne prøve o-løb. De har ikke løbet o-løb før og da de løber
lange distancer, blev det foreslået at de løb i små grupper på let bane – ca 3 km. Det syntes HGATM
ikke var aktuelt og vi planlægger i stedet at invitere dem til Trail på Klinten til næste år.
12. Næste bestyrelsesmøde er 23/11 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Anders sørger for kage 

