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Bestyrelsesmøde mandag den 24. oktober 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 31. august 2022 

Finn valgt som referent. 

2. Kommunikation mellem bestyrelse og udvalg – klubfest og klubaften 

2.1. Anette Lindegaard inviteres med til at deltage under dette punkt 

Drøftelse af hvordan vi fremover kommunikerer. Desuden drøftelse af gensidige forventninger 

mellem udvalg og bestyrelse.  

2.2. Generel debat om arbejdsfordeling og kommunikation mellem bestyrelse og udvalg 

Bestyrelsen sender arbejdspapir rundt til udvalgene, som skal melde tilbage, hvis noget skal 

revideres. 

2.3. Evaluering af årets klubmesterskab/klubfestarrangement 

Tilfredshed med at afholde klubmesterskab og klubfest samme dag. 

2.4. Bestyrelsens ønsker omkring klubaftner 

Bestyrelsen ønsker kontinuerlige klubaftener med både socialt og fagligt indhold. 

2.5. Andet 

Anette køber en ekstra klubmesterpokal til ”Børn begynder”. Anette er kommet i DO-F’s 

brugerudvalg for skovene på Midtsjælland. Første møde er d. 14. december 2022. 

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

Jan gennemgik de vigtigste mails. 

4. Orientering fra udvalgene 

4.1. Økonomi (Martin) 

50.725 kr. står på kontoen. Vi er 163 medlemmer pt. 

4.2. Stævneudvalg (Finn) 

De tre VTR-løb er på skinner. 

Stævneorganisationen til Nytårsstafetten er på plads 

Jan og Finn er sammen med Anders Laage Kragh fra OK Roskilde i gang med planlægningen af 

Odsherred Orienteering Open. Næste møde er i november. 

Grundlæggende går det i efteråret meget trægt med at få hjælpere til stævner, vi arrangerer. Hvad 

kan vi gøre for at engagere flere medlemmer? 

4.3. Aktivitetsudvalg (Henrik) 

Intet nyt. 

4.4. Træningsudvalg (Astrid) 

https://goo.gl/maps/4w9WiFZgd4iKd2gr5
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Der er ikke kommet nye med i træningsudvalget (trods Astrids og Bjarks sjove (og alvorlige) indslag 

under klubfesten. 

Der er få tilmeldinger til Halloweenløbet. 

4.5. Ungdomsudvalg (Astrid) 

OK Roskilde kører med et fast sortiment af klubtrøjer til ungdomsløbere. Skal vi det samme? 

4.6. Kortudvalg (Jan) 

Grønnehave Skov er tegnet færdigt af Jan og Finn. 

Fruerskov er revideret af Jan. 

Fælleden er tegnet færdigt af Jan. 

Annebjerg Skov skal nytegnes til DM nat 2024. Grundmateriale er hentet hjem. Finn 

rekognoscerer, og Jan rentegner. 

Munkholm Skov er rettet en anelse op til VTR af Jan. 

Kårup Skov skal revideres. Uvist om det er Jan eller Henrik Nielsen, som gør det. 

Ellinge Indhegning og Rørvig Sandflugtsplantage skal revideres op til OOO 2023. 

5. Igangværende sager uden for udvalgene 

5.1. Opdatering af Find-vej projekter (Jan) 

Vi gør ikke umiddelbart noget ved det. 

• Fremtidige Find-vej projekter (mails fra Finn) 

Vi går ikke yderligere ind i DO-F-projektet. Finn vender tilbage til DO-F med en mail. 

5.2. Henvendelse fra Kaiser Sport (Jan) 

• Udspil fra Kaiser Sport (Alle - mail fra Anette Kalle)  

Vi ønsker ikke at tage imod tilbuddet fra Kaiser Sport. 

5.3. Materieldepot (Jan) 

Ikke noget nyt. 

5.4. Intromappe (Astrid) 

Ikke noget nyt. 

6. Eventuelt 

Intet nyt om drikkeflasker. 

Vi skal have en ny klubtilmelder.  

Hvad gør vi med klubmedlemmer, der har udgifter til fast drift (eks. opladning af pandelamper, print af 

kort på egen printer osv.)? Sådanne omkostninger skal naturligvis dækkes af klubben. 

7. Næste møde  

7.1. Dato og sted 

Mandag d. 5/12 kl. 18.00 i Sportsbyen 

7.2. Emner til dagsordenen 


