Referat af bestyrelsesmøde den 31/10 2017
Til stede:

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

Referent:

Lykke.

Stig byder velkommen.
1. Dagsorden for bestyrelsesmøde d.d. blev godkendt.
2. Referat fra bestyrelsesmødet 30/8 2017 blev godkendt.
3. To-do-liste:
Stig;
Nye nøgler/brikker til klubhus er færdige og i omløb. Facebook-gruppen
”familieorientering/ungdomstræning”er lukket ned og medlemmer af gruppen er nu med i den
almindelige gruppe på FB.
Henriette;
Borde i Harald Nyborg er pt udsolgt.
Anders;
Grundmateriel vedr. Næstved er indkøbt og sendt til Svend-Erik som laver kort over Næstved By.
Skolekort vedr. Herlufmagle er ved at være på trapperne. Indsamling af gps-spor fra o-løb til brug
for en klubaften afventer nyt system (som er gratis) De andre systemer er dyre hvis spor skal
lægges op samtidigt.
Lykke;
Har søgt Sjællandske fonden om kr. 10.000,-. Vi har fået afslag.
4. Gennemgang balance/økonomi:
Der er underskud pt på t.kr. 31,-. Dette pga der er indkøbt materiel for ca. kr. 10.000,-, Materiel til
løb mv for ca. kr. 25.000,- samt skuret har kostet ca.kr. 25.000,-. Der er pt tilgodehavender hos
medlemmer for i alt ca. kr. 39.000,-. Klubbens aktier i Sparekassen Sjælland er solgt med en
kursgevinst på ca. kr. 8.000,-. Henriette foreslår at der afsættes et beløb i næste års budget til KUM
og uddannelse.
5. Generalforsamling:
Næste års generalforsamling er sat til 5/2 2018 kl. 19.00 i klubhuset. Forslag der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
5.A Bestyrelsen stemte om at kun de løbere som har klubtilhørsforhold og løber for klubben kan
blive klubmestre. Dette blev vedtaget med et flertal.
6. KlubNyt:
Bestyrelsen blev enige om at bibeholde KlubNyt. Det vil som nu udkomme 4 gange årligt.
Herudover vil der blive mailet et nyhedsbrev hver måned, såfremt der er materiale som skal ud til
medlemmerne. Frist for at få materiale med i et nyhedbrev er den 20. måneden forinden.
Nyhedsbrevet mailes ud ultimo i måneden.
7. Facebookgruppe:
Bestyrelsen blev enige om at facebookgruppen gøres lukket. Fremover vil Anders, Tine og Sebastian
være administratorer for gruppen. Lykke gennemgår medlemsliste for at invitere medlemmer som
er på FB men stadig ikke medlem af gruppen.

8. Fremtidsvisioner for klubben:
Skubbes til næste bestyrelsesmøde.
9. Bordet rundt.
Anders: Overskud fra Trail på Klinten er ca. 14-15 t.kr. Der var 40 løbere mindre end sidste år (pga
cph halvmaraton). De Barske vil låne klubbens udstyr til Troldens Fodspor. Der har været
kortudvalgsmøde 27/9 og Svend-Erik tegner kort over Næstved By. Sjællands sprinten har løb i
Næstved i hhv Næstved By og Lille Næstved.
Henrik: Foreslår at ”gamle” medlemmer laver indlæg til KlubNyt omkring o-oplevelser. Sebastian,
Henrik og Lise R. overtager ungdomstræningen.
Lone: Kontakter atter advokat, for at høre til arv.
Henriette: Har kontaktet Lars fra Roskilde OK for at høre om han vil være stævnekontrol 2/9 2018.
Det har Lars givet tilsagn til. Skal være banekontrollant ved sprinten ved Danish Spring.
Indendørstræningen er i fuld sving og Henriette vil gerne indkøbe elastikker og ny basketbold.
Jesper: Der var 119 løbere i Christiansholms Plantage. Klubben står for næste VTR i Harrested 4/2
2018. Løbstilladelsen er på plads. Jesper opdaterer kort og er banelægger. Ved VTR-nat 10/10 i
Fruens Plantage var der ca. 20 løbere. Klubmesterskabet 5/11 havde ca. 40 deltagere og 33 var med
til spisning om aftenen. Ved klubaften 7/11 var der 10 mand. Da FIF Hillerød har bedt om at
divisionsmatch 2/9 2018 rykkes, er vi ved at undersøge muligheden for at rykke løbet til 16/9 2018.
Der kommer mere herom.
Lykke: De 4 lørdage med voksen-begynder-træning/familie-o var en succes med mange deltagere.
Et par familier har meldt sig ind i klubben, men vi har ikke rigtig set dem til træning. Bestyrelsen har
drøftet muligheden for fast lørdagstræning, men ingen har pt overskud til dette. Klubbens
pandelamper ligger nu i samme skab som elektroniske enheder. Dette for nemheds skyld, såfremt
medlemmer vil låne lamperne.
Stig: har været til klubledermøde i Østkredsen. Der er reglementsændringer på vej fra DOF.
Uddannelse opprioriteres. DOF har tilført konsulentstilling til skov-delen, sådan at klubber med
megen privatskov kan få hjælp til forhåbentlig større skovadgang. Gert stopper som
breddekonsulent hos DOF, Anders Bachhausen overtager efter Gert. DOF arbejder på at o-posten
skal være et digitalt magasin. DOF vil satse mere på at eliten bliver bedre i skovdistancer.
10. Næste bestyrelsesmøde
Er d. 16/1 2018 kl. 19.00 i klubhuset. Henrik sørger for kaffe og kage.

