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Bestyrelsesmøde mandag den 24. august 2020, kl. 18:30 i Sportsbyen. 
Afholdes på Holbæk Sportsby, Sports Alle 1, 4300 Holbæk  

Deltagere: JAT, SØK, KAN, AER, FS 

 

Referat 

1. Valg af referent, og underskrivelse af referat fra sidste møde 
SØK valgt til referent. Referat underskrevet. 

 
2. Indgående mails (se liste på side 2) – til orientering og debat 

• Projekt Kick (JAT) 
 Vi har takket nej til at deltage i dette projekt med afholdelse af en række undervisningstimer 

liggende fredag formiddage. Årsagen til dette er flere grunde, men primære årsag er, at vi med den 
korte tidsfrist til start d. 4/9-20 ikke kan arrangere dette. 
 

3. Aktionspunkter fra bestyrelsesmøde den 08. juni 2020 
3.1. Depotet på Hybenvang (JAT) 

Der har været indbrud igen i depotet på Hybenvang. Dette er uholdbart, og vi afsøger alternative 
muligheder for at få klubbens grej opbevaret. Kommunen har ikke umiddelbart nogle alternativer 
– bedste mulighed er at snakke med Sportsbyen, hvilket er en aktion for Jan og Bent. 
Umiddelbart er det ikke muligt at sikre stedet bedre – hvilket ikke kommer til at ske ifølge 
kommunen. 

3.2. Sommer i vores natur (JAN).  
Vi er med i dette initiativ og har lavet en bane og en folder i Kårup Skov. Klubben modtager 10.000 
kr for dette, og Lenette er blevet ansat som naturvejleder af DOF på dette initiativ. 

3.3. Intro-pakke/kursus/… for nye medlemmer (SØK/AER) 
Aktivitetsudvalget har ikke afholdt møde endnu og SØK har ikke fået startet på denne opgave.  
Spond (app) bliver nu også anvendt til at kommunikere om klubbens aktiviteter. 

3.4. Vedligeholdelse af Find-vej projekter (JAT) 
Dette udestår til næste gang. 

3.5. Naturskolens lokaler (JAT) 
Da situationen har ændret sig, blev det brev, som var udarbejdet til kommunen aldrig sendt. 
Aftalen er, at Anette opdaterer brevet og sender det til Jan, som så sender det til kommunen. 

3.6. Odsherred Orienteering Open (FS) 
Vi har meldt tilbage til Roskilde, at vi gerne vil deltage, og kan stille med 10 mand. Det er de glade 
for. Vi afventer nu næste skridt, som initieres af Roskilde. 
 

4. Orientering fra Klubledermøde d. 15. juni (FS/JAT) 

• Klubledermødet blev denne gang afholdt i Idrættens hus i Brøndby grundet Corona. HOK var 
representeret ved FS og JAT. 

• Allerød præsenterede deres klub. 

• Der var snak om SM og divisionsmatchturneringen i 2020 – hvad gør man ved dette i forhold til 
coronasituationen? Konklusionen blev at disse arrangementer er aflyst i 2020 og genoptages i 
2021. Klubberne fortsætter i de divisioner, som de har tilhørt i 2020, og de klubber, som skulle 
have afholdt løb i 2020, afholder løbene i 2021. 

https://www.google.dk/maps/place/Parkering+Holbæk+sportsby/@55.6966089,11.6862483,505m/data=!3m1!1e3!4m16!1m10!4m9!1m3!2m2!1d11.6872872!2d55.6982076!1m3!2m2!1d11.6872872!2d55.6981272!3e0!3m4!1s0x46527ffe2146de51:0x5b9557e2e0b2dcf!8m2!3d55.6963937!4d11.6876654?hl=da
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• Der blev også informeret om økonomien i DOF, og grundet coronasituationen er besparelser 
påkrævet. Der mangler ca. 200.000 kr i 2021, hvilket kan kræve, at der kommer ekstra udgifter for 
klubberne. Hvordan disse ekstraudgifter for klubberne vil blive opkrævet er endnu uvist, kan ske i 
form af øget løbsafgifter eller øget kontingent-indbetalinger. HOK har betalt et egenbidrag i 2020 
på 4000 kr til DOF, som støtte til manglende indtægter.    

• Der var besøg fra elitecenteret fra Hillerød, som havde et indlæg om, hvad de laver. 

• Der var eftersnak om løb, hvor de løb, som Tisvilde har gennemført, blev rost. Tim F. har en del 
tanker om hvordan fremtiden løb skal afholdes.   

 
5. Orientering fra VTR-planlægningsmøde d. 19. august (FS) 

• Forløbig VTR kalender er lavet – alle datoer planlagt - sidste tilbagemelding om skovvalg fra 
enkelte klubber mangler. Deadline for dette er udgangen af september måned. 

• HOK skal lave 2 VTR-løb denne vinter – d. 22. november 2020 i Ellinge Indhegning (stævneleder er 
Søren Fertin med support fra FS) og 7. februar 2021 i Stokkebjerg (stævnelder mangler). 

• HOK skal også lave et VTR-natløb i efteråret 2020 – det bliver d. 6. oktober (stævneleder er Brian 
med support fra JAT) – der bliver afholdt 3 VTR-natløb denne vinter. 

• Der blev på mødet også talt om formen for afholdelse af finaleløbet med jagtstart og fællesstart – 
der var kritik af dette setup. Der blev også snakket om banelægning samt sværhedsgraden af de 
forskellige banetyper. 

 
6. Stævner og arrangementer i 2021 

6.1. Overordnet plan/aktivitetsliste for næste sæson 

• Vi har følgende planlagte stævner i 2021: Nytårsstafet, VTR-løb i Stokkebjerg (forår), Odsherred 
orienteering Open (sommer 2021) samt VTR-løb i efteråret. Vi havde egentligt planlagt at byde ind 
på en divisionsmatch i 2021, men da klubberne for aflyste løb i 2020 får muligheden for at afholde 
disse i 2021, er dette ikke muligt, og vi må vente til 2022. Konklusionen mht. afholdelse af stævner 
er, at vi fastholder aktivitetsniveauet som skrevet ovenfor i dette punkt. 

• Vi talte så om, at vi mangler noget klubaktivitet også pga. coronasituationen – fidusweekenden, 
som lige er gennemført, har haft historisk lav deltagelse. Vores klub har forskellige fragmenter – en 
lille kerne, som er aktive omkring afholdelse af træninger og løber mange løb og deltager i 
weekendture – nye som kun deltager i træninger – erfarne o-løbere som primært løber officielle 
løb og familier som primært deltager i o-sporten som en familieaktivitet. Vi mangler at skabe en 
fælles klub-identitet, og vi behandlede, hvordan vi kan få skabt større samhørighed blandt 
medlemmerne. Manglende afholdelse af divisionsmatches har påvirket klubben negativt – da vi 
har lagt meget socialt klubidentitet i dette setup. 

• Vi talte om etablering af klubaftener og fællesspisninger og bruge det til at skabe mere 
samhørighed i klubben.  

• Vi talte om konceptet for klubture, og om vi skal fastholde fidusweekenden som klubbens 
primære klubtur. 

• Vi talte om, at arrangere en udlandstur til et spændende o-terræn. 

• Vi talte om, at vores træninger og træningsløb om lørdagen har stor succes, og der kommer 
flere fra andre klubber – der var forslag om, at vi skulle til at tage betaling for deltagelse i 
vores træningsløb for andre klubbers medlemmer. Dette blev fravalg grundet den 
administration, det vil medføre og den begrænsede indtjening, det kunne give. I stedet skal 
vi opfordre til, at man bidrager til DOF, hvis nogen ønsker at betale for deltagelsen.  

 Konklusionen på en længere debat blev, at det er aktivitetsudvalget som skal facilitere 
etableringen af klubaktiviteter. Og Aktivitetsudvalget skal mødes snarest . Bestyrelsens holdning 
er, at fidusweekenden er den primære klubtur og konceptet for klubture med underskudsdækning 
fastholdes.    
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• Punktet udviklede sig også til, hvad vil vi med vores klub, samt hvad er vores mål? Dette skal 
behandles i forbindelse med vores klubstrategi på et senere bestyrelsesmøde.  

 
7. Orientering fra udvalgene 

• Økonomi (KAN) 
Egenkapitalen er 66.196 kr., og der er tilgang af otte nye medlemmer siden seneste 
bestyrelsesmøde. Ingen har meldt sig ud. Vi er nu 130 medlemmer. 

• Stævneudvalg (FS) 

• Amalie og Henrik S. er stævneledere på Nytårsstafetten. 

• Intet yderligere at tilføje i forhold til planlægningen af stævner under punkt 6.1. 

• Kortudvalg (JAT) 

• Begrænset aktivitet hen over sommeren. 

• Bent Jensen har revideret Kongsøre Skov – skal rentegnes. 

• Rentegning af Ellinge Indhegning skal færdiggøres af JAT. 

• Tølløse Skov skal revideres inden VTR-nat, da en del af skoven er udlagt til afgræsning, med 
kreaturhegn omkring. 

• Aktivitetsudvalg (SØK) 

• Fidusweekenden er gennemført – nye fidusmestre er Sanne og Anette 

• Vi har ikke fået afholdt møde i aktivitetsudvalget endnu, og derfor er arbejdet i udvalget 
endnu ikke rigtig startet. SØK kontaker Sanne Kolenda og Annette Lindegaard. 
o Der lægges op til klubaftener efter sommerferien, og det må gerne struktureres, så 

klubaftenerne bliver kontinuerlige. 
o Planlægning af klubtur til Rømø – bestilling af hytte skal foretages. 
o Infopakken skal planlægges og produceres. 
o Koncept for samkørsel skal diskutteres  

• Dato for klubmesterskab afventer fortsat kalender for VTR – ser ud til at blive d. 15.11, hvor 
Hvalsø skal afholde løb – skov afventer. 

• Dato for klubfest endnu ikke planlagt, men forventningen er, at den afholdes i januar/februar 
2021. 

• Træningsudvalg (AER) 

• Træning fortsætter som sædvanligt og Bjark koordinerer dette. 
 Der er ikke afholdt møde i træningsudvalget. 

• Husk at reklamere for, at vi har et ungdomstilskud til løbsafgiften på 30 kr. pr. løb i o-service. 
Samtidig er løbsafgiften ofte lavere for ungdomsløbere. 

• Vi har en god unge-gruppe lige nu, så fundamentet til at opbygge en ungdom del i HOK er 
ved at være tilstede – vi talte også om at U-kurserne fortsat er tilgængelige i kredsen, og 
dette setup er super for unge løbere, men det kræver at HOK stiller med voksen / forældre 
på disse ture. 

 
8. Eventuelt 

• Vi talte om kørepenge og reglerne for dette. Disse er ikke kendt i klubben og bør være mere 
synlige f.eks. på vores hjemmeside. Vi bør behandle dette på næste møde. 

• Vi talte også om hvordan bestyrelsen svarer på mailforspørgsler til bestyrelsen. Vi får ikke mange 
af disse henvendelser, men hvordan sikre vi, at vi er afstemte inden vi individuelt svarer. Praksis er, 
at JAT vurderer om han kan svare ud fra det, vi har talt om på bestyrelsesmøder og hermed svarer 
direkte eller om der skal koordineres via mail mellem bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsesmedlemmer er samtidig for nuværende frit stillet til at svare på henvendelser. Vi kom 
ikke til nogen direkte konklusion, om hvorvidt vi skal ændre praksis for denne håndtering.    

 
9. Næste møde  
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• D. 28/10-20 kl. 18.30 i Sportsbyen. 

• Emner til dagsordenen. 


