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Bestyrelsesmøde	mandag	den	8.	juni	2020,	kl.	18:00	på	Naturskolen.	
Afholdes på Holbæk Naturskole, Ladegårdsalleen 11, 4300 Holbæk 

	
Referat	
1. Valg af referent, og underskrivelse af referat fra sidste møde 

FS valgt til referent. Referat underskrevet. 
 
2. Indgående mail (se liste på side 2) – til orientering og debat 

2.1. Indbrud på Hybenvang (JAT) 
Indbruddet er meldt til politiet, men politiet har allerede henlagt sagen. En stor pandelampe og en 
gasgrill (ca. 2.500 kr.) er blevet stjålet. 
Jan vil spørge på o-snak, om der er medlemmer, som har depotplads på egen matrikel. 

2.2. Naturstafetten (JAT) 
Jakob Tolborg fra DOF har forhørt sig, om HOK vil være med i samarbejde med Geopark 
Odsherred. JAT forhører sig nærmere hos Jakob. 
 

3. Aktionspunkter fra bestyrelsesmøde den 21. april 2020 
3.1. Intro pakke/kursus/… for nye medlemmer (SØK/AER) 

Aktivitetsudvalget har ikke mødtes endnu. 
AER har talt med Louise Jensen om muligheden for en app, som er indgangen til klubben. De unge 
er ikke på Facebook og Messenger. Der skal søges penge til projektet. Punktet forbliver åbent, da 
der ikke er så meget nyt. 

3.2. TBU pilotprojekt (AER) 
DOF har ikke reageret på henvendelsen. Vi lukker punktet og afventer DOF. 

3.3. Vedligeholdelse af Find-vej projekter (JAT) 
Annebjerg-kortet og banerne er klar. Der skal laves pdf-filer. Annette Lindegaard sættes på sagen. 
JAT undersøger, om banerne kommer på O-track. 

3.4. Naturskolens lokaler (JAT) 
Der er ikke nyt i sagen. 

3.5. Administration af klubtøj (SØK) 
Vi har løbetøj for 19.873 kr. på lager. Reklame for klubtøjet er sendt ud i seneste infomail fra Bjark 
Christensen. Det vil være en god idé, hvis klubtøjet er et fast punkt i infomails. Der skal også 
løbende reklameres på o-snak – især nu op til konkurrencestart. 

3.6. Odsherred Orienteering Open (FS) 
FS melder tilbage til OK Roskilde, at HOK gerne vil stille med x antal hjælpere, men at vi ikke endnu 
kan tilbyde at stå for en fast del af stævnet. OKR må komme med et udkast til opgaver og 
fordelingsnøgle. 
 

4. Forberedelse til klubledermøde og VTR-planlægning 
4.1. Klubledermøde den 15. juni (Alle) 

JAT og FS deltager. 
4.1.1. Aflyste stævner, Divisionsturneringen, … 

HOK foreslår, at 1. runde løbes i efteråret 2020, 2. runde i foråret 2021 og op-/nedrykning i 
efteråret 2021. 
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4.1.2. DOF's økonomi – frivillig løbsafgift 

Bestyrelsen beslutter, at HOK indbetaler 4.000 kr. til DOF i solidaritet med DOF’s 
økonomiske udfordringer ifm. corona-krisen. 

4.2. VTR-planlægning medio august (FS) 
FS er klubbens VTR-kontaktperson. Amalie Snedker Mosbæk og FS tager til VTR-
planlægningsmødet i Sorø d. 19/8-20. 
 

5. Orientering fra udvalgene 
5.1. Økonomi (KAN) 

Egenkapitalen er 66.729 kr., og der er tilgang af otte nye medlemmer siden seneste 
bestyrelsesmøde. Ingen har meldt sig ud. 

5.2. Stævneudvalg (FS) 
Stævneudvalget har holdt møde d. 19/5-20: 

• Vi har takket nej til OK Roskilde om planlægning af en afdeling af Roskilde 3-dages, men OKR 
låner Munkholm-kortet. 

• Vi byder ind med VTR nat i Tølløse Skov i oktober. Brian Steen Jørgensen og JAT er 
stævneledere. 

• Vi byder ind med VTR dag i Ellinge Indhegning i november. Søren Fertin og FS er 
stævneledere. 

• Vi byder ind med VTR dag i Stokkebjerg i februar. Ingen stævneleder valgt endnu. 
• HOK deltager i VTR-planlægningsmødet. Se punkt 4.2. 
• Henrik Snedker Pedersen (med makker) er stævneleder på Nytårsstafetten 2021 i Kongsøre 

Skov. 
• HOK takker ja til Odsherred Orienteering Open. Se punkt 3.6. 
• HOK vil gerne arrangere 1.-2. divisionsmatch i Annebjerg Skov d. 5/9-21. JAT er i dialog med 

Palle Graubæk om stillezoner mv. i skoven. 
• Udvalget har drøftet muligheder for at få flere til at melde sig som stævneledere. Netop 

stævnelederposten er svær at skaffe medlemmer til at varetage. En mulighed er 
dobbeltbemanding, så nye oplæres, og begge aflastes. Dette forsøges ved VTR-løbene og 
den kommende Nytårsstafet. 

• Udvalget har visioner om at arrangere Midgårdsormen i 2023 samt et DM mellemdistance 
længere ude i fremtiden. Begge stævner kræver en del ressourcer og opbakning fra en 
bred del af medlemmerne. 

• Klubben besidder nu 85 SI-enheder og 2 PC’ere. Dog skal vi snart udskifte udtjente 
poststativer med nye. Bestyrelsen er indstillet på at finde penge til dette. 

• Stævneudvalg mødes en dag i depotet og får et samlet overblik over vores materiel. 
5.3. Kortudvalg (JAT) 

• OCAD 10 begynder at halte. Skal der investeres i OCAD 2019? 
• OCAD tre-bruger-licens koster ca. 2.500 kr. om året. En to-bruger-licens koster ca. 1.600 kr. 

om året. 
• I Tølløse Skov skal kortet revideres pga. kreaturområde. I øvrigt er der planer om at rejse ny 

skov i et hjørne nordøst for den eksisterende skov. 
• Bent Jensen har revideret Kongsøre Skov. 
• Ellinge Skov er snart færdigrekognosceret af Finn Skouenborg (og rentegnet af Jan Thiesen). 
• Holbæk Vest er tegnet af AER. 

5.4. Aktivitetsudvalg (SØK) 
• Fidusweekenden arrangeres d. 22. og 23. august 2020 af Anton Lauritzen og Morten 

Walsted. SØK sørger for, at datoen offentliggøres. 
• Sanne Kolenda og Annette Lindegaard vil gerne fortsætte i aktivitetsudvalget. 
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• Der lægges op til klubaftener efter sommerferien, og det må gerne struktureres, så 
klubaftenerne bliver kontinuerlige. 

• Hvilke arrangementer skal være ”klubarrangementer”? 
• Hvordan reklameres der for ture som Höst Open, DM’er osv. 
• Klubmesterskabet skal arrangeres i december med fokus kontinuitet i baner/klasser. 
• Klubfest holdes i januar. 
• Infopakken skal planlægges og produceres. 
• Planlægning af klubtur til Rømø – bestilling af hytte skal foretages. 

5.5. Træningsudvalg (AER) 
• Træning med tilmelding fortsætter. Der har været fin opbakning i coronaperioden. 
• De unge starter fortsat kl. 17.45, og trænernes fokus vil være på de unge. 
• Der er en god gruppe af unge piger, som fast møder op til træning. 
• Der løbes fra nu med Sport Ident til træningerne. 
• Der kunne godt bruges en hjælpetræner, som kan instruere de voksne eller selv planlægge 

en træning. 
• Print af kort. Et print koster ca. 1 kr. på rivfast papir, og det fortsætter vi med. 

 
6. Eventuelt 

 
7. Næste møde  

7.1. D. 24/8-20 i Sportsbyen. 
7.2. Emner til dagsordenen. 


