Referat af bestyrelsesmøde den 30/8 2017
Til stede:

Anders, Henriette, Stig, Jesper, Henrik og Lykke

Afbud:

Lone

Referent:

Lykke.

Stig byder velkommen.
1. Dagsorden for bestyrelsesmøde d.d. blev godkendt.
2. Referat fra bestyrelsesmødet 20/6 2017 blev godkendt.
3. To-do-liste:
Stig;
Har drøftet facebook-grupper med Sebastian. Bestyrelsen er enig om at medlemmer så vidt muligt
skal være med i begge grupper, sådan at klubmedlemmer kan følge med i alle klubbens aktiviteter.
Vi skal bruge ca. 25 nøgler/brikker til det nye låsesystem. Bestyrelsen er enig om at man for at få en
nøgle/brik skal skrive under på at den er modtaget og betale 50,- i depositum. Depositum
returneres når nøgle/brik returneres til klubben. Vi forsøger at få det igangsat op til efterårsferien.
Vi inviterer 4-5-6 klasse til Skolernes find-vej-i 22/5 2018. Det bliver formentlig sidste gang det
afholdes, da orienteringsløb herefter vil være en del af skole-OL som også finder sted i maj måned.
Århus Pan står for finaleløbet i orienteringsløb ved skole-OL.
Henriette;
Har kontaktet Torkil fra PI for at høre om han vil være stævnekontrollant ved den divisionsmatch
klubben står for 2/9 2018 (1-2 division). Torkil vender tilbage når kalender er afklaret.
Lone;
Syg.
Jesper;
Sjællands-Sprint løber af stablen 2+3/6 2018. Lørdag i Næstved og søndag i Køge. Der vil være start
i Næstved kl. 11.00 så vi kan nå at stille stævneplads op lørdag morgen. Baner bliver denne gang
lidt kortere i Næstved, de var en smule for lange i år. Kort til begge baner er ved at blive tegnet og
revideret.
Køge OK er i forhandling omkring at lave SM-sprint.
Der er indkøbt nye start- og mål-bannere.
Skov til divisionsmatchen d. 2/9 2018 bliver Boserup. Der er modtaget tilladelse på parkering ved
skolerne i Boserup. Der er modtaget tilladelse til benytte Boserupgåd, hvor adgang til el, vand og 2
toiletter.
Torben har sagt ja som banelægger, og Claus B har sagt ja som banekontrol.
Anders;
Indkøber grundmateriel vedr. Næstved og sender til Svend-Erik. El vedr. installation af nyt komfur
er på plads. Vi mangler dog stadig selve komfuret.
Henrik;
Skur er færdigt, mangler stadig lidt indretning. Der er indkøbt 2 nye store borde.
Lykke;
Har modtaget oplysninger om fundraiser-portal og ser nærmere på det. Har søgt Seas-Nve fonden
om kr. 10.000,-. Referat fra marts 2017 som ikke tidligere er godkendt, er nu godkendt. Der er
mailet ud til skolerne vedr. skolernes find-vej-i sådan at de kan tage det med i deres planlægning.
4. Gennemgang balance/økonomi:
Udskudt til næste bestyrelsesmøde, da kasserer er syg.

5. Fremtidsvisioner for klubben:
Bestyrelsen blev enig om at der afsættes ca. 20 min ved hvert bestyrelsesmøde til drøftelse af
fremtidsvisioner. Vi er dog blevet enige om et punkt: flere aktive/unge/familier i klubben sådan at
der sker en foryngelse af gennemsnitsalderen. Vi drøfter stadig hvordan det skal sættes i værk. En
af mulighederne er at lave fast lørdagstræning, da der er en hel del familier som har ytret ønske om
dette. Der debatteres videre 
6. Bordet rundt.
Anders: Der har været møde i kortudvalget. Der arbejdes på kort over Næstved. Vi skal være
opmærksomme på at der er ny kortnorm gældende fra 1/1 2018. Der er sikkert mange kort som
skal revideres.
Henrik: Vil gerne have gang i at vi tager kontakt til skovejere/dem som har jagtretten for at høre om
mulighed for et løb eller to om året.
Lone: syg.
Henriette: Har fået gymnastiksal onsdage kl. 17.30-19.00 på Susåskolen afd. Holsted. (samme som
tidligere) Der er opstart efter uge 42. Har gang i åben skole – pt. 7 skoler som er interesserede.
Jesper: har haft møde med VTR-udvalg. Der er en smule ændringer i VTR-løb. Grøn og Hvid bane
tæller med i finaleløbet og gul bane skal være med i jagtstarten. Sort mini-bane bliver til blå bane.
Klubben står for VTR-løb 12/11 2017, dette bliver formentlig i Christiansholms Plantage, samt 4/2
2018 formentlig i Harrested. VTR-nat skal vi lave 10/10 2017 i Fruens Plantage og det er Jan
Truelsen som er banelægger. Klubmesterskab bliver 5/11 2017 og det er Holbæk OK som
arrangerer. Klubmesterskabet bliver formentlig i Stokkebjerg.(ikke alle skovtilladelser er på plads).
Lykke: er i gang med de 4 lørdage med voksen-begynder-træning/familie-o med start og mål i
klubhuset. Der har indtil videre været overvældende interesse med 40-50 nye ansigter. Vi er rykket
over i fritidsklubbens lokaler for at få lidt mere plads og siddeplads til alle.
Stig: har haft skole-o møde i DOF. De er 3 tilbage i udvalget. Der arbejdes på skole-OL med både
sprint og skovløb. Der har været ”bruger-møde” i Fruens Plantage hvor Stig, Henrik og Anders fra
klubben var med. Herudover var også Mountain-Bike, Spejdere og Rollespillere repræsenteret. Der
kom en fin artikel i avisen.
7. Næste bestyrelsesmøde
Er d. 31/10 2017 kl. 19.00 i klubhuset. Lone sørger for kaffe og kage.

