Referat af bestyrelsesmøde den 20/6 2017
Til stede:

Anders, Henriette, Lone, Jesper, Henrik og Lykke

Afbud:

Stig.

Referent:

Lykke.

Jesper byder velkommen.
1. Dagsorden for bestyrelsesmøde d.d. blev godkendt.
2. Referat fra bestyrelsesmødet 8/5 2017 blev godkendt.
3. To-do-liste:
Jesper;
Der er givet besked til depot-udvalget og projektet er igangsat.
Henriette;
Har deltaget i åben skole messe og der er 5 skoler som har vist interesse for et orienterings-forløb.
Lone;
Skolernes find vej i-dag gik rigtig godt. Vejret var godt og elever /lærer glade og tilfredse med
arrangementet. Klubbens aktier er solgt og penge går snart på kontoen. Har rykket advokat og der
er kommet en ny mand på sagen. Han ville have alle papirer mv igen og det er sendt til ham. Vi må
have tålmodighed! Lone skruer bissen på i forhold til de gamle skyldnere i klubben.
Anders;
Har undersøgt pris på komfur og tilslutning af dette. Det koster mellem 4-8 t.kr. i alt. Bestyrelsen
blev enige om at det skal igangsættes. Der er også undersøgt pris på grundmateriale over Næstved
By og omegn i forbindelse med korttegning. Det koster ca 1.500,- kr. Bestyrelsen blev enige om at
dette også indkøbes.
Henrik;
Har søgt tilskud hos kommunen for de trænere som har været på kursus. Der er kommet penge fra
kommunen. Depot-udvalg har haft sine første møder og der er i skrivende stund allerede lavet
fundament.
Lykke;
Har deltaget i åben skole messe. Næste gang skal vi have større plads til alle vores foldere osv 
Sjællandske Mediers fond er søgt for tilskud. I skrivende stund er der modtaget et afslag. Vi prøver
igen.
4. Gennemgang balance/økonomi:
Balance blev gennemgået og pt er der underskud på 14 t.kr. ca. Dog skal der tages i betragtning at
DOF-kontingent er betalt for alle medlemmer for hele 2017, meden klubben pr. d.d. har opkrævet
for første halvår 2017 og snart opkræver for 2. halvår 2017. Der er indkøbt en del materiel til
klubben og da der var overskud både i 2015 og 2016 har klubben økonomi til indkøbet.
5. Fremtidsvisioner for klubben:
Bestyrelsen blev enige om at hvert medlem fremlægger sine punkter og der tages en drøftelse ved
næste bestyrelsesmøde, hvor vi er fuldtallige.
6. Bordet rundt.
Anders: evaluering af Sjællandssprint, der var færre tilmeldinger end sidste år. Overskud i alt fra
stævnet er ca. kr. 7.000,-. Jesper har sendt evaluering til Køge OK. Bestyrelsen hos Køge OK er gået
på sommerferie og vil vende tilbage til august. Lavt deltagerantal kan skyldes at de lå i Kristi

Himmelfartsferien. Der skal laves bredere annoncering. Sjællandssprinten næste er sat til 2-3/6 2018
og vi er med igen. Der er flere muligheder i spil for sprinten næste år.
Der er kommet ny kortnorm med en del nye symboler.
Henrik: Der er gang i skur-udvidelse. Træet er fældet og buske ryddet. Der støbes gulv i næste uge. (i
skrivende stund er fundament/gulv lagt).
Lone: Forhørte sig vedr overskud på 4 t.kr til De Barske for Troldens Fodspor kunne udbetales 100%.
Det var bestyrelsen enige om. Anders vil vende med De Barske omkring at lave aftale hvert år mht
brug/leje af udstyr.
Henriette: Campus Skolen har fået ny leder og Anders skal tage kontakt i forbindelse med det
skolekort som er ved at blive udarbejdet. De penge klubben fik før jul for tegning af skolekort skal
sættes tegnes. Anders tager kontakt til Svend-Erik. Foreslår at tilbud om skolernes-find-vej-i dag
målrettes årgange som måske ikke har fået så mange motionstilbud i maj måned.
Jesper: Deltagelse ved tirsdags-træning var lidt under middel. Til gengæld var der fin deltagelse ved
Sct. Hans løbet. 29/8 er der tirsdagstræning i Mogenstrup. Sjællandssprint gik godt i Næstved. Der er
evaluering med Køge OK undervejs. Klubben skal stå for 1-2. div.match - 2.runde, den 2/9 2018.
Jesper vil høre Roskilde OK vedr skov. Lykke er stævneleder og Torkild fra PI spørges om han vil være
stævnekontrol. Torben spørges om banelægger og Preben Lupnav spørges om banekontrollant. Trail
på Klinten kører derudaf og der er pt 70 tilmeldte, maksimum er 200 løbere. Der er samme
stævneplads som sidste år. Anders vil lave en lidt anden registrering og en anden start for at undgå
flaskehals. Sebastian er første-løber for at checke rute og afmærkning og Lars er sidste-løber.
Lykke: vil lave 4 lørdage med voksen-begynder-træning/familie-o med start og mål i klubhuset i
august-september 2017. Forløbet bliver uden deltagerbetaling. Når der nærmer sig slut, evalueres
om der forsat skal være lørdagstræning- og i så fald skal deltagere meldes ind i klubben for at kunne
deltage. Der vil være baner af forskellig sværhedsgrad sådan at klubbens egne medlemmer
naturligvis også kan deltage.
7. Andet/eventuelt:
a. Bestyrelsen besluttede at der indkøbes 2-4 styks borde – det sørge Henrik for. (pris ca. kr.
400,- pr. styk)
Bestyrelsen besluttede at der indkøbes mål- og start-banner – det sørger Jesper for. (pris ca
kr. 1.600,- pr. styk)
b. Lykke havde stillet forslag om at der sættes annonce i de 2 lokalaviser vedr. lørdagstræning
i august/september. Pris max kr. 5.000,-. Forslaget blev vedtaget med et snævert flertal.
8. Næste bestyrelsesmøde
Er d. 30/8 2017 kl. 19.00 i klubhuset. Lone sørger for kaffe og kage.
Ved næste bestyrelsesmøde vil punktet ”fremtidsvisioner” blive drøftet.

