Referat til bestyrelsesmøde d 15/8 kl 19
Sted: Klubhuset
Deltagere: Stig Andersen, Jesper Børsting, Henriette Hansen, Lone Jørgensen, Anders Knudsen,
Henrik Mathiesen
1. Dagsordengodkendt og referat underskrevet
2. ”Find Vej” – der skal findes en ny tovholder.
Der orienteres at der endnu ikke fundet nogen ny tovholder.
”Jobbet” går ud på generel vedligeholdelse, hvis der fx mangler en stolpe eller andet. Det
drøftes frem og tilbage hvordan opgaverne kan fordeles, men at der skal være en
tovholder. Der arbejdes videre på at finde finde to.
Der berettes, at ikke alle kort er georefereret så ikke alle ”find vej”-kort, der kan bruges til
fx o-track. Der følges op på dette.
3. To Do-liste – opfølgning/opdatering
Gennemgang af listen
4. Jubilæum – Der skal drøftes hvad vi skal
Der tænkes over det til næste møde, hvor forslag vil blive fremlagt.
5. ”Find vej”-dag 2019.
Det foreslås at spørge til divisionsmatch d. 23/9 om nogen vil stå for det.
6. DM 2021
Herlufsholm Orientering har fået lov til at afholde DM for klubhold. Hvornår på året
(forår/efterår) det skal afholdes vedtages i 2019. Der skal først undersøges, hvilken skov vi
kan bruge. Henriette vil gerne være stævneleder og finde en co-stævneleder. Lone vil
gerne være med til at være økonomistyrer til arrangementet.
7. Bordet rundt
Stig: Næstved motorklub har givet lov til at tegne grusgraven i Nørre Snede. Sven Erik er
gået i gang med dette. Kortene kan bruges til træningsløb.
Stig takker arrangørerne af klubaftenen. Det var en god aften.
Henriette: Klubtur næste år drøftes, om det vil blive en succes at lave klubtur til Junior VM,
da publikumsløb ikke prioriteres ligeså højt af arrangører. Drøftes om det skal være et andet
løb, der skal arrangeres klubtur til. Dette undersøges videre.
Klubtøj drøftes, det efterspørges at vi udvider vores sortiment. Det undersøges nærmere.
Lone: Har sendt opgørelser ud til medlemmer.

Økonomien gennemgås. Klubben har modtaget 200.000 i arv.
Sandra: Vi skal blive ved med at prikke til pressen mm for at få promovering af klubben ud i
offentligheden.
Anders: Trail på Klinten er godt med ift. forbereddelse og tilmeldinger. Det efterspørges at
indkøbe bukke til sprint samt veste til afholdelse af arrangementer, fx parkering mm. Der
indkøbes materiel til Trail på Klinten og nyt klubsejl.
Henrik: Foreslår at Næstved kortet kan bruges til et løb.
Jesper: Fra sprinten: der var begrænset deltagerantal. Dog gik afviklingen af arrangementet
rigtig godt og der kom god feedback fra deltagere.
Tirsdagsløbene i foråret er forløbet godt. Det er svært at få banelæggere i efteråret. Der er
heldigvis fundet banelæggere for dette efterår.
Klubben får snarest tildelt nogle VTR-løb, der skal arrangeres.
8. Evt.
Campingborde
Når materiel listen til divisionsmatch er opgjort – vurderes det om det er nødvendigt med
køb af flere borde.
9. Næste bestyrelsesmøde og skaffer
Onsdag d 10 oktober kl. 19 – Henriette skaffer

