Referat af bestyrelsesmøde den 22/4 2015

Til stede:

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

Referent:

Lykke

Stig byder velkommen 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 18/2 2015:
Dagsorden og referat blev godkendt og underskrevet af hele bestyrelsen.
2. Gennemgang og udarbejdelse af arbejdsfordeling:
Den tidligere fordelingsliste blev gennemgået og rettet til. Ny liste er vedhæftet.
3. To-do liste/Erindringsliste gennemgåes og opdateres:
To-do listen fra 18/2 2015 er gennemgået og alle har nået/husket det de skulle. Ny To-do liste er
vedhæftet. Denne liste dækker over opgaver bestyrelsen skal i gang med inden næste
bestyrelsesmøde. Henriette har fået lokaler på Holsted Skole onsdage kl. 18-20 i efteråret. Lykke
søger også Seas-Nve fonden og Sjællandske fonden om tilskud til klubben. Anders har sørget for
indkøb af Meos og det anvendes allerede.
Den tidligere erindringsliste blev gennemgået og tilrettet. Denne liste dækker over datofrister for
div indberetninger og ansøgninger i løbet af et kalenderår.
4. Afviklede arrangementer:
Banelægger-kursus v/Torben og Anders er afviklet med succes. Nye banelæggere har set dagens
lys. Henriette efterlyste dog ved næste kursus at det gennemgåes hvad der skal ske når først banen
er færdig på computeren. Bare en kort forklaring i form af feks. guide/huskeliste til banelæggeren
efter man er færdig med banen i Condes. En ”spiseseddel” til selve løbet. Evt som et punkt på
klubbens hjemmeside.
Oprydning i Stenskoven er afviklet – også her med stor succes. Leif Bjørnholm stod for
arrangementet og der var ca. 20 fra klubben som var ude at samle skrald. Efterfølgende fik vi en flot
forside i den lokale avis.
Tirsdagstræning er gået i gang. Der var ca. 60 fremmødte til løbet i Harrested – her deltog OK Sorø
også. Der var ca. 20 fremmødte i Stenskoven – manglende tilslutning pga dårligt vejr. Og der var ca.
40 fremmødte til træning på Slagelsevejen/Herlufsholmskoven.
Skoleorientering er afviklet hvor Jan Truelsen var tovholder. Vi har ikke hørt hvordan det er gået
endnu.
5. Kommende arrangementer:
Find-vej-i dagen 25/4 2015 på Enø hvor Erik Torm er tovholder.
Tekniktræning 2/5 2015 hvor Svend-Erik og Frede står for arrangementet.
Jagten 9/5 2015 på Stevns Fortet hvor Svend-Erik er tovholder.
Familie-orientering 3/5 + 10/5 + 17/5 + 24/5 2015 i Rådmandshaven hvor Lone, Lykke og Henrik er
tovholdere.
Outdoor-festival 30-31/5 2015. Et arrangement som Spejder-Sport står for. Vi er ikke sikre på om vi
kan deltage her da mange fra klubben enten er med til NXM i Silkeborg eller DM i Sprint. Vi må

måske afstå fra at deltage i dette arrangement – medmindre nogen melder sig frivilligt som
tovholder.
Foreningernes dag 5/9 2015. Jan Truelsen har meldt afbud som tovholder og vi blev enige om at
springe over i år – med mindre der også her er nogen som melder sig frivilligt som tovholder.
1.+2. divisionsmatch og trail på Klinten 6/9 2015. Jesper-Rene er stævneleder og der er fundet
funktionsledere til alle poster. Planlægning er i fuld sving. Trail på Klinten har allerede 35 tilmeldte
– her er det Tine og Anders som er tovholdere.
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 ultimo april 2016.
6. Bordet rundet:
Jesper:
Sender kort over Næstved By til Svend-Erik plus kort til Anders over Sjølundsletten og Nissehøjen.
Påskehyttetur – Arne har talt med OK Sorø som har booket en stor hytte til 46 personer. HG kan få
20 pladser. HG har sagt ja tak til tilbuddet. Prisen bliver ca. kr. 300,- pr. næse med overnatning fra
onsdag til lørdag. Der bliver fælles mad og spisning.
Henriette:
Vil lave oprydning i klubhus og skur og herunder smide ud og omorganisere. Stig, Frede og Helmut
hjælper til. Der indkøbes voksduge til at pynte lidt på de slidte bordplader. Der kommer lås på de
skabe som indeholder klubtøj og lamper. Der skal indkøbes låse til disse skabe. Henriette foreslår
en spurtpræmie ved divisionsmatcher. Spurten skal foregå fra sidste-posten til mål-posten. Man
skal vise sin spurttid til Jesper som holder styr på vinderen. Vinderen får lov at trække en præmie
som den første inden lodtrækningen går i gang.
Lone:
Har haft problemer med godkendelse i banken – det er gået i orden nu og der fuld gang i
bogføringen. Der sendes kontoudtog ud til medlemmerne i nær fremtid. Pga problemer med
bankadgang er der ikke til dette bestyrelsesmøde lavet en balance så vi kan se det foreløbige
resultat, men det er planen at det kommer med til hvert bestyrelsesmøde fremover.
Stig:
Har været til repræsentantskabsmøde i DOF. Stig er i skoleorienteringsgruppen. Skoleorienteringen
i Næstved By er unik da vi har kort over stort set alle skoler. Den nye formand i DOF holdte en
meget kort åbningstale. Herudover fortalte Stig at de fleste blev genvalgt samt at ingen af de
stillede forslag blev vedtaget.
Henrik:
Helle har talt med Kaare fra OK Sorø omkring samarbejde med ungdomsløbere. Henrik har kontakt
med Bent Børsting ang tegning af Susådalen. Der checkes op på at Stadion er i gang med en større
om/tilbygning som skal rettes på kortet. Henrik har søgt penge til tryk af foldere til Find-vej-i.
Turistforeningen har ingen penge. Mærk Næstved har fået en henvendelse fra Henrik og de har
lovet at tage sagen op. Turist foreningen har ikke flere foldere over Næstved By og klubben er ved
at løbe tør for de fleste find-vej-i kort.
Lykke:

Har sendt det klub-tøj retur som der var klaget over. Kæmpela kigger på sagen og vender tilbage.
Der forhandles pt med Intersport om klubtøj og de har lovet at vende tilbage senest 6/5 2015. Der
er søgt 3 fonde om tilskud til indkøb af sport-ident-brikker og strimmelprintere. Vi har fået afslag
fra Bikuben-fonden og Tuborg-fonden. Vi afventer at høre fra Nordea-fonden og hvis vi får afslag
her også - søger vi nogle flere fonde. Find-vej-i arrangementet løber af stablen på lørdag og
planlægning er i fuld gang. Vi har bla fået tilsagn fra Enø-grillen om kaffe og saftevand og fra Spar
Karrebæksminde om frugt og kildevand. Ny Form på Enø har givet tilsagn om nøgleringe til
deltagende børn. Familie-orienteringsplanlægning buldrer også derudaf. Vi har modtaget mange
småting fra butikker i byen og Lemvigh-Müller har sendt os 25 drikkedunke. Vi har også fået
børnekompasser og drikkedunke fra DOF – så vi tror vi har præmier nok til deltagende børn.
Desværre har aviserne valgt ikke at bruge plads på vores udmærkede initiativer – så vi har måtte gå
andre veje og bla kopieret flyers til uddeling i postkasserne.
Anders:
Der skal sendes billeder af bestyrelsesmedlemmer til Anders med klubtøj på - så vi kan komme på
hjemmesiden. Trådløst netværk er ikke i gang i klubhuset endnu. Anders kom med et forslag til
klubaften med kort-nørderi. Ved næste divisionsmatch kan dem som løber med gps-ur udskrive
deres baner og dem som ikke løber med ur kan tegne deres løb ind og så kan der vises et eller to
løb pr. bane på projektor sådan at vi kan diskutere vejvalg og sammenligne. Anders har nogle
udfordringer med hjemmesiden da den er af ældre dato. Feks hvis noget skal på forsiden så ”ruller
det nedad” for hver gang der kommer et nyt indlæg. Dvs at man ikke umiddelbart kan se det med
mindre man scroller ned på siden. Så skal noget stå øverst som er vigtigt – så skal Anders vide det.
7. Andet/eventuelt:
De fremtidige dagsordener skal indeholde et fast punkt om klubbens økonomi.
8. Næste bestyrelsesmøde er 10/6 2015 kl. 18.30 hos Stig, Herluf Trollesvej 57.

