Referat af bestyrelsesmøde den 24/8 2016

Til stede:

Stig, Jesper, Anders, Henriette, Lykke og Henrik

Referent:

Lykke

Stig byder velkommen 
1. Dagsorden for bestyrelsesmøde d.d. blev næsten godkendt. Punkt 6A skoleorientering blev tilføjet.
2. Referat fra bestyrelsesmødet 8/6 2016 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
3. To-do liste/erindringsliste opdatering/opfølgning:
Stig: meddelte at Holsted Skole har fået skolekort. Hvis kortet opfylder sprintnorm, kan der søges
om tilskud til korttegning hos DOF. Klubben kan få cowi-kurver fra Flemming Nørgård – betalt af
DOF/Næstved Kommune. Jesper Rene sagt ok til at være ordstyrer ved klubaften 4/10 2016 (hvis
han er hjemme) og der er meldt retur til Sorø OK at HG gerne vil hjælpe ved DM i 2017.
Henriette: har fået tilsagn fra SpedjerSport om at vi kan stå ved butikken på torvet ved kulturnatten
7/10 2016 i tidsrummet kl. 17-20.. Der er lavet skriv til pressen og til folder for kulturnat.
Arrangementet anvender find-vej-i kort og der laves en sprint ved Axeltorv – gerne med 5-6
bemandede poster.
Lykke: Bent Børsting har fået 5 sponsorer til klubben i forbindelse med det nye sprintkort som skal
afprøves 24/9. Helle Hansen har fået et godt tilbud om løbe-T-shirts fra Profilbutikken. Det går
bestyrelsen videre med sådan at det snart gerne skulle være muligt at købe T-shirts til kr. 100,- pr
stk. T-shirts vil have HG-logo + Herlufsholm Orienteringsklub + sponsorer trykt på. Det var ikke
muligt at få trykt ”Revisions-Centret” på klubbens nye telt (det skal åbenbart bestilles samtidig med
teltet). Til gengæld bliver det trykt på de nye T-shirts i stedet. Der er fundet banelæggere til de
sidste tirsdagstræninger. Vi har haft kontakt til DOF vedr. supervision af vores ungdomstræning mv.
DOF har meddelt at vi har frie hænder til at bruge deres ekspertise og det vil bestyrelsen arbejde
videre med i samarbejde med klubbens ungdomstrænere.
Lone: var ikke tilstede.
Anders: er i gang med klubbens hjemmeside. Undersøger hvad det koster og hvad der er tilskud til
mht skole-o, skolegårdskort og skolernes find-vej-i.
Henrik: opgiver T-shirt fra Intersport da de er meeeget længe om at vende tilbage og vi nu har fået
et godt tilbud fra Profilbutikken. Erik Torm opdaterer find-vej-i kort.
Jesper: Telt fra Tyskland er ankommet og ser ok ud.
Ny to-do-liste er vedhæftet.
4. Økonomi:
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.

5. Afviklede arrangementer:

Tirsdags-træning er i fuld gang. Deltagerantal har desværre stadig været lidt faldende. Måske kan
problematikken tages op ved klubaften 4/10.
Lykke og Lone har været hos Roskilde OK ved klubledermøde for at fortælle hvad vi går og pusler
med i HG omkring klubudvikling og forsøge at øge medlemstallet lidt.
Svend-Erik stod for find-vej-i i Dalmose og der var god tilslutning – også fra skolen og et par stykker
fra byen dukkede også op.
Bestyrelsen blev enige om at starttid ved tirsdagstræning er kl. 17.45-18.15. Hvis den enkelte
banelægger vil udvide starttiden står det naturligvis frit for. Der startes på indsamling af poster kl.
19.30 og bestyrelsen håber så mange som muligt giver en hånd med ved postindsamling.
Klubben har været med til Hallands 3-dages og der var ca. 20 medlemmer med. Det var gode svære
baner og hyggeligt samvær i øvrigt.
Ungdoms- og Familietræning er startet op, og det må siges at være en succes med en hel del nye
løbere.
Klubben har afholdt ungdoms-weekend. Her deltog 7 unge fra klubben og 3 unge fra Holbæk OK.
Det var et tætpakket program for de unge med o-løb, tekniktræning, opgaver, spisning,
overnatning og svømning – en stor succes. 
6. Kommende arrangementer:
Næste arrangement er divisionsmatch 28/8 i Kongelunden. I skrivende stund er arrangementet
veloverstået. Der var 42 tilmeldte fra klubben og vi skal være med i oprykningsmatch 18/9.
Der er arrangeret fællesspisning efter træning 6/9 fra klubhuset hvor Lone står for maden. Der er pt
25 tilmeldte til spisning.
Trail på Klinten er 2/10 2016 med start fra Liselund. Tine og Anders kan bruge flere hænder til at
hjælpe.
Og der er klubaften 4/10 2016 med fællesspisning. Temaet vil være ”fremtidsvisioner” for klubben.
Der sendes mail ud til medlemmerne og reklameres på FB.
7/10 er orienteringsklubben også tilstede ved Kulturnatten. Vi har plads ved SpejderSport mellem
kl. 17-20. Henriette kan bruge et par ekstra hjælpere.
Sorø OK afholder tekniktræning 8/10 2016 – tilmelding til Jesper Børsting senest 1/10. Det er
tekniktræning for både begyndere, mellemsvære og svære.
25/10 er det VTR-natløb i Fruens Plantage med start ved Kukkerhuset (spejderne) Her arrangerer vi
også en lille kiosk med kaffe og kage 
Vi har budt ind på 1-2 divisionsmatch i 2017. HG blev dog heller ikke denne gang tildelt stævner.
Bestyrelsen har besluttet at gå videre med bysprint i samarbejde med KøgeOK, sådan at vi har en
hel weekend hvor der er mulighed for at løbe hele 4 sprinter. Vi håber at kunne tiltrække de store
klubber på den konto.
Tine og Anders overvejer tekniktræning for klubbens egne medlemmer. De finder datoer og melder
ud når/hvis det bliver aktuelt.

6A. Der er gang i skole-orientering. Henriette og Glumsø Skole er med i et projekt hvor en forsker vil
forske i skole-orientering og åben skole. HG er fokusklub. Målet er stadig at alle skoler i kommunen

skal have skolegårdskort og undervise i kort og o-løb. Henriette er klubbens kontaktperson i dette
projekt 
7. Bordet rundt:
Lykke – intet.
Henriette – vi skal rykke DOF for dato vedr. skolernes-find-vej dag da skolerne skal have tid til
planlægning.
Henrik – intet.
Jesper – Der er afholdt møde vedr. VTR-samarbejde. Alle løb 2015/2016 gik fint, undtagen løbet i
Hannenov. I 2016/2017 har HG 2 VTR-løb hhv 6/11 2016 i Rønnebæk (Anders vender tilbage om
han og Tine kan stå for dette løb) samt 5/2 2017 i Harrested som Jesper står for. Herudover skal
Jesper søge skovtilladelse i Fruens Plantage 22/1 2017 hvor Haslev så skal stå for løbet. Fremover
skal der være tilmelding til afslutningsløbet i VTR-regi. Samtidig er der enighed om at der skal være
en start ved alle VTR-løb, sådan at kort først udleveres i start-øjeblikket.
Klubmesterskab er flyttet til 13/11 2016 i Faksinge Skov. O-63 vil gerne stå for vores
klubmesterskab sammen med VTR-løbet. VTR har 13 tællende løb.
Pinseløbet 2. pinsedag udgår sandsynligvis i 2017. Der er ingen som har meldt sig til at stå for løbet
og denne dag er der også løb i Nordsjælland.
Anders – har gang i hjemmesiden. Gjorde opmærksom på at vi skal huske fælleskørsel ved
divisionsmatch kl. 8.
Stig – intet.
8. Andet/eventuelt:
T-shirts fra Profilbutikken er vedtaget. Vi bestiller 50 styks.
9. Næste bestyrelsesmøde er onsdag 12/10 2016 kl. 19 hos Lykke og Henrik (Axeltorv 11, 1.).

