
Til stede  

Anton, Astrid, Finn, Jan, Henrik Og Martin 

1. Martin blev referent 

2. I forbindelse med skifte af kasserer er klubbens officielle adresse flyttet til Holbæk Sportsby 

3. Der var ikke oversete mails, de vigtige mails gennemgåes som enkeltstående punkter. 

4. Orientering fra udvalgene 

a. Økonomi  

i. I alt 179 medlemmer 

ii. Største indtægt – Tilskud fra DIF og DGI (corona hjælpepakke) 10235 

iii. Største udgifter – Divisionsmatch og tilskud til ungdom til løb og trøjer, samt 

indkøb af ny portion klubtøj 

b. Stævneudvalg 

i. Stille forår 

ii. OOO var en stor succes – fin artikel i Nordvest Nyt omkring sprint om fredagen 

iii. Omkring 500 starter i løbet af weekenden 

iv. VTR – planlægningsmøde 11. august 

1. 2 VTR-dagsløb (Kårup efterår, Ellinge forår) 

2. 1 VTR-natløb 5/10 Ellinge indhegning 

3. Nytårs stafetten satser vi på at blive helt normalt – Kongsøre skov d.9/1 

2022 

4. Vi byder ind på divisionsmatch anden omgang i 2022 – Rørvig 

 

c. Aktivitetsudvalg 

i. Fidustur – der sendt invitationer ud til alle medlemmer 3. – 5. september 2021 

ii. Ren Natur – vi undersøger mulighederne for at få en af de ruter til de unge, der kan 

være med til at finansierer en af deres fælles tur 

iii. Klubsaftener – Vi skal have gang i det nu hvor vi igen må mødes. Bestyrelsens 

oplæg er det skal være om torsdagen 

d. Træningsudvalget 

i. Vis mig din løbe rute er kommet i gang. 

ii. Der bliver gjort reklame for hjælpetræner kursus for at vi kan få nogle løbere 

afsted. 

iii. Der er indhentet børne-attester på de mest aktive trænere 

e. Ungdomsudvalget  

i. Arbejdes på at finde medlemmer 

ii. Vil gerne have ungdoms tur til DM-stafet 

f. Kortudvalg 

i. Kongsøre 

ii. Fælleden skal rentegnes 

iii. Rørvig kortet bliver delt med Roskilde. 

5. Igangværende sager 

a. Kaiser sport – Vi vil gerne høre hvad de har at byde på 

b. Stævnemateriel – Det ønskes at vi får opdateret vores stænger så de er nemmere at stable 

når man skal løbe ud med poster. 

6. Næste møde 

a. Mandag d. 30-08-2021 kl. 19.30 


