
Bestyrelsesmøde HSOK 26. oktober 2022 

Til stede: Ole Kyhl (formand), Marie Krogsgaard, Jakob Vang, Michael Knudsen, Jacob Wrisberg (referent). 
Afbud fra. Birgitte Andersen, Peter Balstrup, Kenneth Sørensen 

1. Valg af referent: Jacob Wrisberg.  
2. Nyt fra formanden  

Vi er blevet kontaktet af ski3000 som arrangerer alpinture med henblik på at se om vi kan 
finde fælles destinationer, hvor der både er alpin og langrend, så vi kan optimere transport 
mm. Jørgen O. tager dialog med ski3000. 
 

3. Nyt fra Kassereren.  
Udsat da kassereren har meldt afbud. Til næste gang: Jacob V. spørger til om der er kommet penge 
fra 3 skåninger og en dansk.   
 

4. Aktuelt og relevante punkter:  
• Jacob V. har justeret lidt på nogle elementer på hjemmesiden.  
• Der er problemer med at få billederne fra facebook direkte ind på hjemmesiden. Ole 

undersøger dette. Evt. involverer han Henrik Poulsen (Jacob V. finder nummer til Ole). 
• Hamletløbet: Kenneth og Peter(?) har holdt særskilt møde om Hamletløbet. Det vides pt. 

ikke om der er noget udestående.  
• Tobias fra Physiolab har tilbudt at komme på en klubaften og fortælle om et eller flere 

emner. Det bakker bestyrelsen op om. Vil Peter arrangere? – gerne en mandag eller 
onsdag, hvor der forvejen er medlemmer i klubhuset. På samme aften kan Jacob W. 
eventuelt orientere om status for Naturnationalparken.  

• Nyt fra HSOK-O. Der er planlagt træningsløb 20/11 og 27/11 og juleløb 11/12. alle løb er 
lagt i kalenderen. Der skal indkøbes supplerende skærme. Bestyrelsen støtter dette. Jacob 
V. indkøber og sender faktura til Birgitte.  

• Nyt fra HSOK-løb. Hamletløbet husk at reklamere for det. Deltagelse i London Marathon, 
løb i Helsinborgs terrænløb i Sverige og Eremitageløbet. 

• Nationalpark Nordsjælland: Jacob orienterede om status for arbejdet med 
Naturnationalparken. Herunder om hegn, låger mv. Læs evt. mere på 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-hellebaek-
skov-og-teglstrup-hegn/ 

• Jacob W. undersøger status for cykelsti langs Hellebækvej og for parkeringen til stadion.  
• Kommunen har tilsyneladende slukket for saunaen. Vi har ikke hørt noget om det, men der 

har stået en notits i vores andet medlemsblad Helsingør dagblad. .  
•  


