Herlufsholm Orienteringsklub
Bestyrelsesmøde 18/1 2016 kl. 19.00
Jesper, Henrik, Lone, Anders, Stig, Henriette er fremmødt – Lykke har meldt afbud.
Henriette er valgt til ordstyrer.
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden bliver godkendt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 23/11 2015 – Ingen bemærkninger til referatet,
godkendes.
3. Huskeliste/erindringsliste – opdatering/opfølgning: Stig skulle tale med Jesper Rene om
drejebog/mappe til fremtidige stævner. Jesper mailet en vejledning fra Odense OK, der kan måske
anvendes noget fra den.
Henriette : opslag vedrørende firmaevent til Anders ej færdigt endnu. Mail til DOF om samarbejde
med O63 er sendt.
Lykke: Søger fonde om midler – afventer. Børneattester til medhjælpere ved børne- og
ungdomstræning er OK.
Lone: Børneattest til Lykke OK. Priser vedrørende annoncering til bestyrelsen er gjort og godkendt.
Kontakter klubbens revisorer og aftaler vedrørende revidering af klubbens regnskab.
Henrik: indstiller klubben til årets klub og Sebastian indstilles til årets holdkammerat til Næstved
Sports-award. Søgt betaling af trænerkursus hos foreningsportalen. Ansøgning til fonde omkring
klubtrøjer til ungdomsløbere er ikke nået endnu. Planlægger Findvej dag med Erik Torm og Svend Erik, er i gang. Find Vej afholdes i Næstved by, kontakter Spejder Sport om deltagelse – Henrik har
søgt om stadeplads på torvet.
4. Gennemgang balance/økonomi: Bogføring gennemgået og godkendt. Div. Spørgsmål besvaret,
budget 2016 udarbejdes og mailes rundt til bestyrelsen for godkendelse.
5. Afviklede arrangementer: Vintertræningsløb 29/11 2015 i Rønnebæk, ca 80 løbere gik godt. Juleløb
12/12 2015 arrangeret af familien Hansen ca 35 deltagere mod ca 20 deltagere sidste år. Gymnastik
om onsdagen ca 10-12 deltagere. Ungdomsløberne de nye kommer – god for fastholdelse af de nye
ungdomsløbere. Familieorientering er startet hver lørdag. Der var 24 deltagere første gang og 26
deltagere næste gang. Der serveres lidt varmt + boller. Tekniktræning 5 deltagere i møgregnvejr.
6. Kommende arrangementer: Vintertræningsløb 28/2 2016 Vintersbølle, 6/3 2016 De barske,
skovtilladelser ok, starter fra klublokalet. FindVej 30/4 2016 Henrik er ”tovholder” Erik Torm
hjælper. Mulighed for at afholde DM-o løb for Mountainbike hvis det er muligt og nogen har lyst.
Henriette foreslår afvikling af DM for klubhold om 2 år. Foreslås på generalforsamling. Jesper har
oplyst til DOF, at vi gerne vil afholde divisionsmatch i 2017.
7. Generalforsamling afholdes 5/82 2016.
8. O-service: Lone og Jesper var på kursus i O-service. Meget oplysende og lærerigt især efter der er
sket ændringer. Rigtig godt kursus – DOF kurser kan anbefales.
9. Bordet rundt: Henrik oplyser, at der kan søges penge fra DOF til tryk af kort m.v. fra ca kr. 10.000,
vedr. firmaevent. De4r har været ungdomstræning i forbindelse med familieorintering.
Anders: Trailløb, skovtilladelser ok. Der må max være 200 deltagere. Tilmelding er åbnet. Start ved
Liselund Slot. Der er egen hjemmeside pt er 25 tilmeldt.
Klubbens hjemmeside er Anders i gang med.

Jesper: Træningsudvalget – skovtilladelser er søgt og oversigt udleveret. Lykke er i gang med at
finde banelæggere. Henriette tilbyder at bage boller til løb afholdt fra klubhuset.
Stig: Vi skal revidere skolekort, kommunene kan ikke ”undslå” sig, det er undervisningsmateriale.
Klubben vil tilbyde, at tegne for kr. 3.000,- er der nogen der er interesseret i tegning af disse??
Henriette: Gymnastik – der søges lokale til næste sæson. Tiden flyttes evt. til 17.30 – 19.30.
Foreslået O63 øget samarbejde når vi nu har stafetsamarbejde. + O63 lidt mere info omkring deres
træningsløb.
Klubaften/dag for medlemmer hvor interesserede fra familieorientering også inviteres. Evt
Sprintstafet i Musikbyen en lørdag i marts evt. 12/3.
Oplyses i klubbladet i hvad der er gratis for medlemmer.
10. Eventuelt: Indboforsikring dækket af HG. Klubleder møde 25/1 2016 i Roskilde Anders og Jesper
deltager. Gammelt o-tøj på udsalg kr. 100,- pr. del. Henriette slår op på Facebook.
11. Næste møde: 4/4 2016 – Lykke sørger for forplejning.

