Referat af bestyrelsesmøde d 18/2 -19 kl. 19
Sted: Klubhuset
Deltagere: Stig Andersen, Lykke Berg Mathiesen, Sebastian Hansen, Henriette Hansen, Anders
Knudsen, Henrik Mathiesen og Sandra Mundus
1. Godkendelse af dagorden samt godkendelse af referat
Dagsorden godkendt, forslag tilføjet under punkt 4.a og 4.b.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt, underskrives næste gang.
Referat fra generalforsamling underskrevet.
2. Konstituering
Stig forbliver formand, Lykke er valgt ind som kasserer.
Genvalg af næstformand Henriette Hansen og sekretær Sandra Mundus.
3. To Do-liste – opfølgning/opdatering
Listen gennemgås og opdateres.
Henriette har sendt en t-shirt (str s), til Estland, så de laver den rigtige farve til det nye
klubtøj.
Henriette giver update på DM 2021. En funktionsleder i stævnekontoret på plads, arbejder
på at finde en mere. Henriette prøver at skaffe to funktionsleder på hver af de tunge poster,
så man har en makker at dele opgaven med. Henriette er tidlig ude med at finde
funktionsledere, men det giver alle en chance for at se, hvordan andre gør ved andre løb og
begynde at forberede sig.
Mobilepay til klubben: der mangler at blive oprettet en erhvervs mobilepay til klubben. Det
er et større arbejde. Lykke går videre med at oprette mobilepay til klubben.
”Find vej”-hjælpere er fundet til opgaverne omkring find vej. Bestyrelsen tager stilling til
tryk af flere find vej-foldere efterhånden som beholdningen udløber og om klubben skal
finde på et alternativ til foldere.
Efter input fra genralforsamlingen drøftes rammerne for klubhuset. Rammerne for
klubhuset er tilføjet til to-do-listen og vil blive drøftet fortløbende.
4. Erindingsliste
Listen gennemgås og opdateres.

Det forslås, at klubben laver et divisionsmatch hvert andet år. Klubben skal være mere på
forkant med at få de store løb. På bestyrelsesmødet inden sommerferien planlægges
løbsårene 2021 og 2022 og fremadrettet følger bestyrelsen op inden sommerferien hvert
år.
4.a Forslag sendt til bestyrelsen omkring betaling til stafetløb
Forslag om at betale fulde beløb, når klubben medlemmer deltager i orienterings-stafetter med
3 eller flere deltagere på holdet. Forslaget drøftes ift. økonomien og sammensætning af hold.
Det forslås som alternativ, at klubben skal betale for startafgiften til nytårs-stafetten. Det er
hermed besluttet.
4.b Status fra Trimtex ang. nyt klubtøj
Priser på det nye klubtøj drøftes. Der gives rabat alt efter hvor meget der bestilles. Det
besluttes at klubbenkører med faste priser på klubtøj, for orden og nemheds skyld. Hvis der
kommer et overskud, kan dette bruges til fx præmier til divisionsmatch o.lign.
5. Jubilæum – Der skal drøftes hvad vi skal
Til inspiration: gøre ligesom Sorø og ligge det efter et VTR-løb i november måned med
kaffe, kage mm
Mulighederne drøftes frem og tilbage. Det besluttes at lave et kredsløb-Jubilæumsløb
foråret 2021.
6. Bordet rundt
Lykke: Planlægning af skole-OL er i gang. Afholdes d 22 maj i Fruens Plantage.. Det er en
hverdag, men hjælpere kan bruges, Lykke skriver i nyhedsmail omkring dette.
Sebatian: Outdoor festival – Det drøftes om klubben skal deltage igen. Det er d. 25/26 maj.
Lykke skriver ud i næste nyhedsmail om nogen vil varetage at stå på festivalen og/eller
foreningernes dag.
Anders: Update på skov tilladelse til DM 2021.
Henrik: Telte drøftes. Teltene bliver slået op for at tjekke dem. Henrik melder tilbage med
status på teltene.
Input fra generalforsamling omkring obligationsmuligheder drøftes, det besluttes at
klubben ikke skal have nogen.
Skawdysten midt i juli drøftes ift. om det skal være en klubtur. Der skal undersøges om der
er interesse. Lykke sender ud i nyhedsmail og Anders følger op inden næste
bestyrelsesmøde.

7. Næste bestyrelsesmøde og skaffer
Torsdag d 11. april kl. 19 i klubhuset – Stig er skaffer.
8. Evt.

Referent: Sandra Mundus

