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Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 6. april 2022 kl. 18.45 i Klub-
gården 

 
 

 
 

1. Valg af referent.  
Kenneth refererer mødet. 

2. Nyt fra formanden.  
a. Ole fortalte, at han var blevet kontaktet af en (ung) O-løber, der 

har vist interesse for O-løb. Ole har sendt ham videre til Rolf. 
b. Godkendelse af referat af generalforsamlingen (udsendt): 

Opfølgning på drøftelse af naturnationalparker: Referatet tilføjes 
et afsnit om, at dette emne blev drøftet, og at bestyrelsen følger op, 
bl.a. gennem deltagelse i et samarbejde med DOF om muligheder, 
konsekvenser mv.  
Opfølgning på aktiviteter: Referatet tilføjes et afsnit om, at der ta-
get initiativ til at fortsætte ”turbo-tøser”-intervaltræningen, og at 
det fungerer godt i de nye rammer. 
Referatet tilføjes nogle bemærkninger om dage for O-træning. 
Referatet tilføjes info om, at Jakob Vang er genvalgt til bestyrel-
sen, og Michael Renner tilføjes efternavnet Knudsen. 
Referatet blev herefter godkendt. 

3. Nyt fra Kassereren 
Regnskabet blev gennemgået på generalforsamlingen 23. februar 
2022. Der var intet nyt at berette. 
Marie gennemgik status for indberetning af medlemmer til O-service. 
Listen gennemgås og ajourføres. 

4. Aktuelt og relevante punkter: 
Årshjul og plan for bestyrelsens arbejde: 
Bestyrelsen har besluttet, at der fremover arbejdes ud fra en standard-
dagsorden, der bl.a. indeholder flg. punkter:  

• Orientering fra hovedområderne: HSOK, HSOK-O herunder 
ungdom, HSOK-Løb 

• SOKKEN som nyhedsbrev – fremtidig form mv. 
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• Hjemmeside – status og nye idéer 
• Kommende klub-aktiviteter (løb, arrangementer mv.) 
• Andre Ad hoc-emner 

Bestyrelsen vil fremover udarbejde en årsplan for bestyrelsens ar-
bejde og bestyrelsens møder. Ole fremsender forslag til mødedatoer 
for 2022. 
Samarbejde med DOF: 
Bestyrelsen drøftede Peters mail om kontakt til DOF og mulighe-
derne for at styrke samarbejdet. Peter overvejer forslag til, hvordan vi 
kan ”ta’ imod DOF” og hvordan samarbejdet kan udvikles. 
Hjertestarterkursus: Birgitte tager kontakt til Laus om muligt samar-
bejde med CF/Hjemmeværnet og/eller ham, der stod for seneste kur-
sus (Mick Nielsen). Det kan overvejes at lægge et kursus i forbindelse 
med en anden klubaktivitet, hvor medlemmerne er i huset.  

5. Eventuelt  
Marie nævnte, at bord-bænke-sættene udenfor er i dårlig stand og bør 
renoveres eller skiftes ud. Marie spørger Laus om hvad der bedst kan 
betale sig. Hvis udskiftning ansøges Vennerne om (med-)finansiering 
af indkøb af nye bord-bænke-sæt.  
Marie foreslog, at bestyrelsen opfordrer Henning om at indkalde og 
tilrettelægge en arbejdsdag i klubgården. Marie taler med Henning. 

6. Næste møde 
Næste er aftalt til 20. april 2022 kl. 18.45. Tema: 
Kommunikation/SOKKEN/andet 
 


