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 17. august 2022 

 
 

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag, den 10. august kl. 18.45 i 
Klubgården 

 
Afbud: Michael og Jacob 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af referent. Kenneth blev valgt med akklamation:-) 
2. Nyt fra formanden.  

a. Ole nævnte, at Peter er i gang med at lave aftaler med skribenter 
til hjemmeside og Facebook-sider. 
b. Marie nævnte, at klubben fik forespørgsel om hjælpere til Tour 
of Scandinavia – Marie sendte beklagelse om, at det kunne vi ikke 
pga. kort frist. 

3. Nyt fra Kassereren:  
a. Birgitte oplyste, at der endnu ikke er kommet penge fra 3 

skåninger og 1 dansk 
b. Birgitte oplyste, at de sidste medlemmer, der ikke har betalt 

udestående kontingent, nu er udmeldt. 
4. Aktuelt og relevante punkter: 

Kommunikation: Peter nævnte, at det er opfattelsen, at området er 
inde i en god udvikling. Særligt Facebook-opslag og deling af opslag 
går godt. Stor tak til dem, der trækker læsset. Peter fortsætter det 
gode arbejde og prøver at udvide skribent-kredsen. 
 

5. Ophelia-løbet: For få tilmeldte p.t. Der satses fortsat på Facebook 
som kanal – prøver at øge aktiviteterne den næste uge. Kenneth laver 
artikel til Helsingør Dagblad. 
 
Peter kunne huske, at der heller ikke sidste år var mange på 
nuværende tidspunkt. 
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Der er gang i at opreklamere på Facebook. Næste skridt er at vi alle 
laver særlige egne opdateringer/opslag på Facebook, som andre kan 
dele…. 
 
Praktisk: Lodtrækningspræmier: Kenneth taler med Intersport og 
sørger for præmier derfra – primært løbetøj 
Berit: Marie skriver til Berit om lidt præmier. 
Peter er i gang med vinfolk. 
Rigét gi’r nogle gavekort til biografbilletter. 
Comfort Teltudlejning sponsorerer et ”fadølsanlæg” til det hold med 
flest løbere, hvis ikke vi får vinpræmier. 
Comfort Teltudlejning sponsorerer et ”fadølsanlæg” med rosé og 
fadøl til løberne efter løbet. 
Birgitte køber lodtrækningspræmier i MATAS. 
 

6. Eventuelt:  
Peter orienterede om DOF’s Find vej-dage 2022. Der er udarbejdet en 
samlet professionel køreplan til klubberne, hvis de vil være med. 
Peter/Ole sender til Jakob og Marie, som overvejer/undersøger 
mulighederne for, at HSOK kan være med. 
 
Jacob nævnte, at Jørgen Jensen skal ha’ adgang til at lægge nyheder 
på hjemmesiden. Ole tager hånd om det. 
 
Kenneth nævnte, at vi har besluttet at lægge referater af 
bestyrelsesmøder på hjemmesiden. Ole er ansvarlig. 
 
Marie udsender standarddagsordenen ud før mødet og afventer evt. 
ekstra punkter fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Til næste møde skal Hamlet-løbet på dagsordenen. 
 
Marie byder på smørrebrød som forplejning til næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Kenneth og Michael indkalder til særligt forberedelsesmøde om 
Hamlet-løbet snarest muligt. Vi vil gerne udbrede kendskabet til løbet 
og sætte gang i markedsføringen mv. hurtigt. Der satses på at lave en 
arbejdsgruppe alene med fokus på Hamlet-løbet. 
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Jakob søger om skovtilladelse til Hamlet-løbet. 


