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Bestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2022, kl. 18:00. 
Afholdes i Sportsbyen, Sports alle 1, 4300 Holbæk – Mødelokale 4 

 

Referat 

1. Valg af referent, og underskrivelse af referat fra Generalforsamlingen, samt referat fra sidste 

bestyrelsesmøde den 2. marts 2022 

Finn valgt som referent. 

2. Indgående mail – til orientering og debat 

3. Opfølgning på Generalforsamling 2022 

3.1. Opgørelse af klubtøj i regnskabet 

Anette skal levere en note om beholdningen før regnskabet gøres op. Indkøb af klubtøj 

straksafskrives, mens salg af klubtøj løbende figurerer som indtægt til klubkassen. 

3.2. Ønske til at årsregnskab opstilles med budgetsammenligning 

Vi sætter ikke budgettet ind sammen med regnskabet, men vil kopiere budgetter på papir, som 

generalforsamlingen kan forholde sig til. 

3.3. Opdatering af Find-vej projekter 

Det er på ”to do-listen”, men er ikke højt prioriteret. 

3.4. Upload af dokumenter til Fritidsportalen 

Regnskab skal uploades på Fritidsportalen. Martin gør dette. 

 

4. O-Service 

4.1. Skal det være et selvstændigt ansvarsområde? 

Vi ønsker Bjark og Martin som ansvarspersoner for O-service. Vedligeholdelsen varetages af 

Martin. 

4.2. Roller og rettigheder 

Do. 

 

5. Orientering fra udvalgene 

5.1. Økonomi (Martin) 

Ift. 1. januar 2022 er vi kun et medlem færre. Der er pt. 160 medlemmer. Ca. kr. 61.000,- står på 

kontoen. 

5.2. Stævneudvalg (Finn) 

Vi afholder en klubaften, hvor vi evaluerer Danish Spring. 

OK Roskilde afholder DM nat i Annebjerg Skov i marts 2024. I forhold til kortet 

forventningsafstemmes med Anders Laage Kragh. Det tyder på, at Annebjerg Skov er lukket fra d. 

27/4-22. 

Træning og stævner skal flyttes væk fra Annebjerg Skov aht. skovlukning og fairness. 

https://goo.gl/maps/4w9WiFZgd4iKd2gr5
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Nytårsstafet flyttes til Kårup Skov i 2023 og til Jyderup Skov i 2024. Kårup-kortet skal revideres, 

mens Jyderup-kortet skal nytegnes. 

Finn får søgt om skovtilladelse til Nytårsstafet 2023 i Kårup Skov. 

5.3. Aktivitetsudvalg (Henrik) 

Klubfest arrangeret med succes. 

Påskeløbstur arrangeret, hvilket gik fint. Klubben giver et tilskud til hytten. 

Hus på Bornholm ifm. DM er booket. 

Klubaften inden sommer med evaluering af Danish Spring. 

5.4. Træningsudvalg (Astrid) 

Lille telt til computer ønskes. Bestyrelsen har givet grønt lys til dette. 

Det går fint med træningerne – også med at få hjælpere. 

En del af lørdagstræningerne er droppet, fordi der er andre løb i de pågældende weekender. 

5.5. Ungdomsudvalg (Astrid) 

Ikke så meget nyt. Astrid forsøger at samle hold til SM stafet. 

Flere ungdomstrøjer indkøbes. 

5.6. Kortudvalg (Jan) 

Grønnehave Skov rentegnes snart. 

Knudskoven revideres snart. 

Adgangen til Stokkebjerg Skov (ved Jyderup) er i fare, da ejerne har andre planer med skoven. 

 

6. Igangværende sager udenfor udvalgene 

6.1. Opdatering af Find-vej projekter (Jan) 

Intet nyt. 

6.2. Henvendelse fra Kaiser Sport (Jan) 

Intet nyt. 

6.3. Materieldepot (Jan) 

Intet nyt, men depotet kræver en grundig oprydning. Vi bør rydde op! 

 

7. Eventuelt 

Astrid ønsker ”Intromappen” genindført. Astrid tager sig af det. 

 

8. Næste møde  

8.1. Dato og sted 

18/8-22 kl. 18.00 i Sportsbyen. 

8.2. Emner til dagsordenen 


