Referat af bestyrelsesmøde den 18/2 2015

Til stede:

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

Referent:

Lykke

1. Bestyrelsen konstituerer sig:
Stig fortsætter som formand, Henriette er ny næstformand, Lone er bestyrelsesmedlem og ny
kasserer, Lykke er bestyrelsesmedlem og ny sekretær, Henrik, Anders og Jesper er
bestyrelsesmedlemmer.
Udvalg/arbejdsfordeling nævnt i uvilkårlig rækkefølge:
Find-vej-i:
Erik Torm
Klubblad:
Lykke Berg
Klumme i klubblad:
Stig og Henriette skiftes
Hjemmeside:
Anders Knudsen
Presse:
Lykke Berg
Sponsorudvalg:
Lise Larsen og Maria Jørgensen
Træningsudvalg:
Jesper Børsting, Lykke Berg og Tine Meyhoff
VTR:
Jesper Børsting
Klubmesterskab:
Jesper Børsting
Ungdomskontakt:
Henrik Mathiesen
Kortudvalg:
Svend-Erik Munck
Salg af kort:
Jesper Børsting
Skovudvalg:
Jesper Børsting
Materiel og klubhus:
Frede Scheye
Gl. klubtøj og pandelamper:
Jan Truelsen
Nyt klubtøj:
Henriette Hansen
Scrapbog:
Ruth Børsting
Kasserer:
Lone Jørgensen
Medlemsregistrering:
Lone Jørgensen
O-service:
Lone Jørgensen
Facebook side:
Erik Torm
Festudvalg:
Maj Brandstrup
Aktivitetsudvalg:
Henriette Hansen
Arrangement Stevns:
Svend-Erik Munck
Trailløb:
Anders Knudsen og Tine Meyhoff
Børneattester:
Ej nødvendigt pt.
2. Dagsorden/årsplan:
Lykke kontakter Benny for at få den årsplan og erindringsliste som allerede er udarbejdet.
Ting som vi gerne vil have med i fremtiden: O-løb ”Mærk Næstved” forårsløb, By-løb ved
kulturnatten i september, Challenge på Facebook, deltage i kredsløb, DM og større løb. Henriette

tager initiativ til at finde sal/hal til efterårstræning en gang ugentligt. Herudover blev der fremsat
følgende ønsker – som tages op igen efter sommerferien - nyt tidstagningssystem – Meos, flere
skal uddannes til at varetage de forskellige opgaver ved løb, samt der skal uddannes trænere i
2016.
Efter opfordring fra et par medlemmer forsøger vi at få gang i et banelæggerkursus her i marts.
Der var enighed om at afskaffe fødselsdagsliste over runde fødselsdag og gavekort fra og med 1/7
2015.
Endelig blev der stillet forslag om at leje et stort hus til påskeløbet 2016 som vi alle kan være i.
3. Revideret budget:
Nyt budget er godkendt og vedhæftet. Bestyrelsen forbeholder sig ret til revidering af budgettet.
4. Hvilke aktiviteter skal få enderne til at hænge sammen:
Bestyrelsen er enige om at årets resultat 2015 skal gå i nul, eller endnu bedre et lille overskud.
Der iværksættes initiativer til at få flere sponsorer og søge sponsorater og fonde, både rent
økonomisk og til at indkøbe materiel.
5. Andet/eventuelt:
Stig skal til Hovedbestyrelsesmøde i HG 25/2 2015 og til repræsentatskabsmøde 7/3 2015.
Der er tekniktræningsforløb med 3 dage i foråret og 3 dage i efteråret 2015. HG har samarbejde
med Holbæk OK og Sorø OK omkring dette. Første gang er 14/3 2015 som OK Sorø står for. HG står
for tekniktræning 2/5 2015 i Fruens Plantage hvor der gennemgåes kurvelæsning.
Skovudvalget meddelte at de søgte datoer (3/5 + 10/5 + 17/5 + 24/5) for familie-orientering i maj er
gået igennem.
Kortudvalget meddelte at der var nytegnede kort for Symfonien, Lagunestien og Digtevejskolen ved
Karrebækvejen.
Anders meddelte at han reviderer kort for Fruens Plantage og Sjølundsletten.
Der er Find-vej-i projekt på Enø 25/4 2015 hvor vi håber på et stærkt fremmøde.
Foreningernes dag afholdes 5/9 2015 hvor Jan Truelsen er tovholder.
HG står for kredsløb og Trail på Klinten 6/9 2015 og der er korrespondance i gang med
campingpladsen. Der mangler en stævneleder og Stig forhører sig. Banelægger er Jesper Børsting
og stævnekontrol står Anders Knudsen for.
Bestyrelsen var enige om at bestyrelsesreferat offentliggøres i klubblad og på hjemmesiden.
Det var ikke muligt at overtage nuværende bogføringssystem og Lone sørger for at oprette klubben
i Economic. Dette koster klubben 50,- pr. måned.
Klubblad udsendes primært på mail fremover for at spare penge. Dog trykkes der et lille antal blade
efter ønske.
Endelig var bestyrelsen enige om at opfordre medlemmer til at komme med ris og ros og
ideer/forslag og dette tages op på bestyrelsesmøderne.

