Referat af bestyrelsesmøde den 23/11 2015

Til stede:

Stig, Jesper, Anders, Henriette, Lone, Lykke, Henrik og Svend-Erik

Referent:

Lone og Lykke

Stig byder velkommen 
1. Planer og tiltag vedr. korttegning:
Svend Erik fremlagde fra kortudvalget. Fremadrettet vil Svend Erik gerne modtage information i
god tid fra bestyrelsen, når der skal afholdes større stævner. Ved f.eks. A-løb skal kortet være ok 1
år før o-løbet afholdes.
Vedrørende Find Vej i projektet har DOF midler til optryk af nye kort til de forskellige ruter. Nyt Find
Vej projekt i Mogenstrup. Der undersøges i samarbejde med Mogenstrup Kildelaug mulighed for
optegning af kort på/ved Mogenstrup ås. Dette projekt skal i så fald være færdig inden afholdelse
af Find-Vej-i dagen til april. Derudover skal de ”gamle” kort opdateres.
Der er påbegyndt gentegning/opdatering af klubbens O-kort. Fruens Plantage er ok. Der er
påbegyndt i Stenskoven.
Bysprintkort over Næstved by er sat på stand by da Svend Erik ikke har tid lige nu. Tages op på et
senere tidspunkt og tegnes eventuelt sammen med Anders.
Der blev foreslået en teknikdag, hvor der kan ”snuses” lidt til korttegning for interesserede. Dem
der gerne vil gå i gang med korttegning kan her se hvad det indebærer inden der tilmeldes til
kurser. Teknikdagen kan eventuelt holde i forbindelse med optegning af skolekortene. Svend Erik
vil gerne afsætte en dag til dette sammen med Anders.
2. Dagsorden for bestyrelsesmøde d.d. blev godkendt.
3. Referat fra bestyrelsesmødet 14/9 2015 blev godkendt og underskrevet af hele bestyrelsen.
4. To-do liste/erindringsliste opdatering/opfølgning:
Stig har haft en kort snak med Jesper-Rene vedr. evaluering af divisionsmatchen. Jesper-Rene vil
gerne være stævneleder en anden gang hvis der skulle blive brug for det. Inden et næste stævne
skal afholdes, er bestyrelsen enige om at det holdes et indledende møde hvor erfaringer fra sidste
stævne gennemgås. Hvad var godt og hvad var skidt – og skal der evt. laves noget om?
Henriette har mailet klumme til klubblad. Der har været drøftelser med Svend-Erik vedr. tegning af
kort over Næstved By til brug for en sprint. Svend-Erik har ikke tid næste år og projektet udskydes
derfor. Henriette laver opslag til klubbens hjemmeside og mailer til Anders vedr. Firmaevent.
Bestyrelsen blev enige om at der skal tilbydes alm o-løb og med mulighed for evt. tilkøb af
sandwich. Firmaevent er noget vi vil tilbyde, både for at udbrede kendskab til sporten, men også for
at tjene penge til klubben. Kontaktperson til Firmaevent er Stig.
Lykke har mailet datoer til Jesper vedr. Familie-O i januar og februar 2016. Der er indkøbt duge til
klubbens borde og der er søgt børneattester. Der er børneattester for klubbens bestyrelse (minus
Lone, som søges snarest) og for de personer som er tilknyttet børne-/ungdomstræning. Der er

endnu ikke søgt fondsmidler til folderkasser (find-vej-i), klubtelt og startur med bip. Der søges i det
nye år.
Lone har sendt opkrævning til nye medlemmer fra familie-o. Desværre har de fleste meldt nej-tak
retur, men vi har fået lov til at kontakte dem i fremtiden med tilbud – feks familie-o. Det positive er
at der er flere fra børne- og ungdomstræningen som nu er meldt ind i klubben. Bestyrelsen blev
enige om at man kan deltage 3-4 gange i klubbens træningsløb og andre arrangementer, så skal
man blive medlem af klubben for at kunne deltage yderligere.
Jesper har mailet indlæg til klubblad.
Anders har undersøgt pris på printerpatroner og hver patron koster 500-700 kr. pr stk. Bestyrelsen
blev enige om at der skal indkøbes printerpatroner sådan at der altid står 1 af hver farve xtra i
klubben. Dvs. sætter man en farvepatron i printeren og der ikke er flere skal en fra bestyrelsen
have besked, så vi kan sørge for indkøb. Anders beder Frede stå for indkøb. Der er afholdt kursus i
Meos 29/10 og der har været indlæg i klubblad herom. Kurset gik fint og Meos skal gerne afprøves
ved træningsløb og måske også ved Familie-O sådan at vi bliver fortrolige med systemet.
Henrik har endnu ikke indstillet til årets ildsjæl og årets klub 2016 – men der er god tid endnu.
Henrik, Helle og Sebastian har været på ungdomstrænerkursus og de syntes alle at det var godt og
de fik et godt udbytte. Henrik har aftalt møde med Erik Torm og Svend-Erik for at planlægge FindVej-i dag 2016. Ny to-do-liste er vedhæftet.
5. Økonomi:
Balance pr. 23/11 2015 er gennemgået og viser et foreløbigt overskud på ca. kr. 14.000,-. Der skal
dog stadig bruges lidt penge her i resten af 2015, bla til klubbens juleløb, men vi forventer at året
ender med et overskud. Bestyrelsen blev enige om at aktivere de 5.000,- som er modtaget fra
Mærk Næstved til Find-vej-i foldere da beløbet først anvendes i 2016.
6. Afviklede arrangementer:
Klubben deltog i Schools-on-the-run hvor Lykke, Lone og Lena stod for arrangementet. Det var et
godt projekt, men skolerne missede lidt at informere eleverne hvor de skulle gå hen til de enkelte
aktiviteter. Ca halvdelen dukkede op og vores indtryk var at de syntes det var sjovt. Men det er vist
ikke her vi kan hente medlemmer, blot udbrede kendskabet til klubben. 21/10 afholdte vi klubaften
hvor Arne stod for ”underholdningen”. Temaet var vejvalg og der var stor tilslutning fra klubbens
medlemmer. 29/10 var der et grundlæggende kursus i Meos og her var 6 medlemmer fra klubben
med. 1/11 var der o-løb for ungdomsløberne og efterfølgende snobrød og hygge i Helles have.
15/11 afholdtes klubmesterskab med efterfølgende spisning i klubhuset. Det var O-63 som havde
lavet baner i Klinteskoven og det var et supergodt løb. Der har været en del forespørgsler omkring
hvorfor det ikke var O-63 som startede os, hertil kunne Jesper svare at de havde givet besked om,
at de ikke havde personale til at stå for vores start. Bestyrelsen blev enige om at hvis en fra klubben
skal stå for starten fremover, så skal det være en løber er uden for konkurrence. Der var stor
tilslutning både til løbet og til spisningen, så stor at vi måtte rykke aftenens spisning over i
fritidsklubbens lokaler og det er jo meget positivt 
Hver onsdag (næsten) efter efterårsferien har der været gymnastik på Holsted Skole. Hver gang er
der mødt 12-14 medlemmer op og deltaget. Som regel er første time med fitness-dans/cirkel-

træning/Masala
Bankra og
den
efterfølgende
time
er
med
boldspil
som
høvdingebold/stikbold/basket/floorball eller andet hvor vi er delt i hold og kæmper mod hinanden.
Der har været 2 x tekniktræning. Den første blev desværre aflyst pga for få tilmeldinger, men anden
tekniktræning blev gennemført med 6 deltagere.
7. Kommende arrangementer:
Næste arrangement er juleløb 12/12 kl. 13 i klubhuset, dette står fam. Hansen for.
Bestyrelsen overvejer om vi fremover skal deltage i Næstveds Kulturnat-arrangement og Citynatarrangement, evt med o-løb i Næstved By.
Familie-O starter op lørdag 9/1 2016 med start fra Klubhuset mellem kl. 10-11 og kører resten af
januar og februar 2016 ud – hvis vi får skovtilladelser. Det blev ved bestyrelsesmødet foreslået at
der tilbydes en samlet pris for deltagelse alle lørdage på f.eks 200,- som så kan fratrækkes i
kontingentet hvis man melder sig ind i klubben. Dette er taget op til overvejelse. Deltagelse af
klubbens medlemmer er gratis.
Tine planlægger tekniktræning i januar og februar – der kommer mere i starten af det nye år.
Klubbens onsdags-gymnastik kører stadig og det er frivilligt om man vil deltage i begge timer eller
kun den ene af dem. Deltagelse for klubbens medlemmer er gratis.
9/2 2016 holder klubben generalforsamling – der kommer mere i starten af det nye år.
28/2 2016 står klubben for vintertræningsløb i Glumsø Østerskov.
Påskeløb 2016 går til Kolding og Arne vil gerne have tilmeldinger til overnatning – se klubblad.
Trail på Klinten 2016 planlægges til afvikling den første søndag i oktober. Tine og Anders har nu fået
tilladelse til start og mål fra Liselund.
8. Generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling 9/2 2016 kl. 19.00 i klubhuset. Bestyrelsen mødes en halv time før.
Lykke sørger for øl, vand, kaffe, the og kage. På valg er:
Stig – formand – modtager genvalg.
Lykke – sekretær – modtager genvalg.
Henrik – ungdomsudvalg – modtager genvalg.
Andre bestyrelsesmedlemmer forsætter.
Udvalg skal spørges inden generalforsamlingen om de vil forsætte.
9. Bordet rundt:
Lykke – ikke rigtigt noget nyt.
Stig – Skoleudvalgets første møde var aflyst, det afholdes i stedet 12/12. Koncept for skolekort
nærmer sig sprintnormen 1-4000. Der har været klubledermøde i Roskilde. Stig har bedt om at der
sendes en reminder ud før mødet fordi folk glemmer det. Der kunne evt sendes en dagsorden ud.
DOF’s skovudvalg arbejder på at få skovtilladelser hvor der er svært for klubberne at få tilladelser.
Henrik – har været på ungdomstrænerkursus. Der blev fortalt om både ungdoms- og elitetræning.
Kursisterne valgte den linie som var aktuel og efter undervisning var der fysisk træning. Klubberne i
Silkeborg og Århus fortalte om mini-træning. Det er ikke aktuelt for HG pt. Kursisterne fik en masse
teori med hjem og træneren fra Hillerød har lovet at maile noget materiale han selv bruger. Kurset
gav godt udbytte og noget at arbejde videre med.

Anders – sender link til ny hjemmeside og vil gerne have at vi kigger på det og kommer med forslag
og input – gerne før hjemmesiden er lavet færdig.
Jesper – VTR-nat er afviklet og der var god tilslutning. VTR-nat gentages i marts 2016. Der er møde i
træningsudvalget 7/12. Stafet-samarbejde med O-63 forsætter selv om der ikke er gjort brug af det
i år. DOF afholder akademi 16/1 2016 og Jesper vil gerne deltage i modulet ”administration”. Der
sættes nye radiatorer op i klubhuset og vandvarmeren repareres da den er utæt.
Henriette – forhandler hvor klubben køber tøj, er ved at finde en ny fabrik som kan producere tøj,
da der var utilfredshed med den tidligere fabrikant. Dvs at alt klubtøj ikke kan leveres pt, men
bluser er på vej og resten kommer til foråret. Der ønskes bedre oplysning om startsteder på
hjemmesiden og i Klubnyt til VTR og tirsdagstræning da nye medlemmer kan have svært ved at
finde ud af hvor det er henne. Et vejnavn vil være godt.
Lone – der er tilmeldt 3 styks fra klubben til deltagelse i kursus ”frivilligt foreningsarbejde” på
mandag. Deltagelsen er gratis for klubben. Familie-O vil gerne annoncere i de lokale aviser og der
undersøges priser som mailes rundt til bestyrelsen for godkendelse.
10. Andet/eventuelt:
Ingen indlæg.
11. Næste bestyrelsesmøde er mandag 18/1 2016 kl. 19-22 i klubhuset. Henriette sørger for kaffe og
kage.

