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Bestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2022, kl. 18:00. 
Afholdes i Sportsbyen, Sports alle 1, 4300 Holbæk – VIP Lounge 3 

 

Referat 

1. Valg af referent, og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 28. april 2022 

Referent: Finn. Referat d. 28/4-22 underskrevet. 

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

Gennemgang af de væsentligste mails ved Jan. 

3. Orientering fra klubledermøde den 14. juni (Jan) 

Indlæg fra Bo Simonsen (direktør i DO-F). Det er vigtigt, at klubberne er aktive i høringssvar. DO-F 

ønsker uændret adgang til skovene. 

Reglement 2023 blev drøftet. Især definition af begynderbaner og lette baners lineære 

terrængenstande blev diskuteret. På de lette baner ”nurser” vi måske løberne for meget, ved at 

banerne er for lette. I Norge og Sverige er de lette baner væsentligt sværere med poster inde i 

terrænet. Nu er overgangen fra let til mellemsvær bane svær i Danmark. 

OTØ fortsætter. Det er svært at sige, om OTØ påvirker tilmeldinger til åbne løb i negativ grad. 

Indlæg fra Bjarke ang. terminslisten. 

4. Orientering omkring besøg fra Holbæk Kommune den 30. august (Jan) 

Jan har haft møde med Morten Hørlyck fra Holbæk Kommune som en opsamling på en aftale fra før 

coronanedlukningen. Adgangen til Knudskoven blev drøftet, så der ikke opstår konflikter om vores 

adgang til terrænet i Knudskoven. Der er måske en mulighed for at få adgang til Dragerup Skov, som 

også ejes af Eriksholm. 

5. Orientering fra udvalgene 

5.1. Økonomi (Martin) 

47.000 kr. står på klubbens konto. 

Vi er pt. 164 medlemmer. 

Klubben har udestående hos 23 medlemmer for ca. 7.000 kr. 

Der opkræves kontingent i september, hvilket vil indbringe ca. 20.000 kr. 

5.2. Stævneudvalg (Finn) 

Følgende stævner skal vi arrangere: 

Onsdag d. 2. november 2022: VTR nat i Fruerskov. 

Søndag d. 6. november 2022: VTR dag i Munkholmskoven. 

Søndag d. 11. december 2022: VTR dag i Kongsøre Skov. 

Søndag d. 8. januar 2023: Nytårsstafetten i Kårup Skov. 

Fredag d. 23. – søndag d. 25. juni 2023: Odsherred Orienteering Open i Grønnehave Skov, Ellinge 

Indhegning og Rørvig Sandflugtsplantage. 

Der er godt styr på VTR-løbene. De fleste større funktioner er besat. Det bliver dog sværere og 

sværere at rekruttere hjælpere til de ”tungere” poster. Der søges lige nu stævneleder til 

https://goo.gl/maps/4w9WiFZgd4iKd2gr5
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Nytårsstafetten. I september er første stævneledermøde til Odsherred Orienteering Open, som vi 

også i 2024 arrangerer sammen med OK Roskilde. 

Der er kommet en regelændring til VTR-løbene: Arrangørklubberne skal ikke stå for væske, som 

løberne selv skal medbringe. 

5.3. Aktivitetsudvalg (Henrik) 

Sanne er trådt ud af udvalget. Der søges nye medlemmer. 

Udvalget vil gerne indkalde til et inspirationsmøde. 

5.4. Træningsudvalg (Astrid) 

Der er ikke sendt mails ud for at finde banelæggere til lørdagstræninger. Træninger klares af 

trænertemaet og enkelte andre. 

Der er brug for computere til nye banelæggere. Klubben har tre computere, som kan lånes. Jan 

medbringer den tredje computer til Astrid. 

Søren Magnusson har lavet et vejledningsark til banelæggere. 

Vi kunne lægge vejledninger til løbsplanlægning på hjemmesiden. 

5.5. Ungdomsudvalg (Astrid) 

Der overvejes et træningssamarbejde med andre klubber. 

Astrid spørger, om vi skal droppe plastickrus til træninger? Skulle vi anskaffe drikkedunke med 

klubbens logoer? 

5.6. Kortudvalg (Jan) 

Knudskoven er revideret med hegn. 

Vi skal nytegne kort over Annebjerg Skov til DM nat marts 2024. Finn og Jan er de primære 

korttegnere. 

Grønnehave Skov er tegnet færdigt af Finn og Jan. 

Kortet over Fælleden tegnes færdigt af Jan. 

Fruerskov skal revideres op til VTR nat. 

Kårup Skov skal revideres op til Nytårsstafetten. 

Jyderup Skov skal nytegnes op til Nytårsstafetten 2024. 

Ellinge Indhegning og Rørvig Sandflugtsplantage skal opdateres før OOO 2023. 

6. Igangværende sager uden for udvalgene 

6.1. Opdatering af Find-vej projekter (Jan) 

Fremover skal der betales abonnement for at løbe på Find-vej-i-posterne. Det bliver et billigt 

abonnement – for at signalere, at der ligger arbejde og udgifter bag projektet. Der er et online-

møde om Find-vej-i d. 13/9-22, som Finn deltager i. 

6.2. Henvendelse fra Kaiser Sport (Jan) 

Anette holder møde med Kaiser Sport. Punktet lukkes. 

6.3. Materieldepot (Jan) 

Bjark har fejet depotet. Tak! 

Vi bestiller poser til de store telte. 

6.4. Intromappe (Astrid) 

Astrid har lavet et udkast og har fået lidt feedback. Intromappen sættes i værk! 

7. Eventuelt 

Jannie og Henrik vil gerne fritages for løbstilmelderfunktionen. Martin overtager midlertidigt, indtil en 

ny fast løbstilmelder findes. 

Martin foreslår et samarbejde med løbeklubben ift. fredagstræningerne. 
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Martin foreslår klubfest i slutningen/midten af juni ifm. klubmesterskabsløb om eftermiddagen. En 

mulighed er at afholde klubmesterskab, lørdag d. 8. oktober i Grønnehave Skov og Nykøbing (kombi af 

skov og sprint). Det er samme banelængder som i 2021 + en begynderbane. Vi arbejder videre med 

klubmesterskab og klubfest d. 8/10-22 

8. Næste møde  

8.1. Dato og sted 

24/10-2022 kl. 18.00. 

8.2. Emner til dagsordenen 


