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Referat fra bestyrelsesmødet,  
onsdag, den 7. december, kl. 18.45 i Klubgården 

 
Forplejning, ved Birgitte og Jakob. 
Afbud fra Jacob W. & Kenneth 

 
Dagsorden: 
Valg af referent.  
Peter B. 

 
Nyt fra formanden: 
Ikke noget væsentligt nyt fra formanden. 
Formand Ole, skriver ud at vi er i en kommunal bygning, derfor er saunaen ikke 
tændt. 
 
Nyt fra Kassereren: 
Penge er kommet hjem fra 3 skåninge, ca 14.000 kr (Netto) får HSOK ud af det. 
Nye bogføringsregler har ikke indflydelse på HSOK, da vi er en forening. Vi 
overholder stadig bogføringsloven. 
Birgitte meddelte at hun trækker sig ved kommende generalforsamling. ØV. 
Vi må i tænkeboks og finde en person som vi kan prikke. 
  
Aktuelt og relevante punkter: 
Hjemmeside,  
De to hjemmesider, Hamlet løbet og Ophelialøbet nedlægges og indhold etableres på 
HSOK’s hoved hjemmeside. Ole koordinerer nedlægning af siderne. 
Ole ’hænger’ på et kursus i Wordpress. Måske en mulighed i januar, ellers må vi 
finde en anden løsning. 
 
Kontingent,  
Vi overvejer omkostningsniveauet, hvor efter vi beslutter om kontingentet skal stige. 
 
Orientering fra hovedområderne.  
HSOK,  
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Ikke noget nyt. 
HSOK-O herunder ungdom,  
I forbindelse med etablering af national naturparken i vores område, er der en enkelt 
’vildt lomme’ som vi ikke kan få adgang til med vores O-løbsaktiviteter. 
3 Skåninge og en dansk fortsætter i 2023 med Rolf som stævneleder og Laus som 
banelægger. 
Flemming Wendelbo har tilbudt at sætter poster ud til månedens baner. Ja tak. 
 
HSOK-Løb.  
31. december bliver rundt om bondedammen i stedet for Gurresø. Bobler og chips 
efter løbet. Michael fikser det.  
24 december løbes fortsat rundt om Gurresø. Michael poster diverse på facebook. 

 
Eventuelt:  
Tema aften den 25. februar – Nytårstaffel, Skadeforebyggelse og behandling ved 
Tobias Physiolab og Orientering om Naturpark 
Peter spørger Ulla om hun gider at bage. Hvem tager sig af bobler og pindemadder? 
Peter har kontakten til Physiolab.  
 
WiFi i klubgården, 
Ole bestiller bredbånd (hyber/yousee) 
  
Andet. 
Marie trækker sig også til den kommende generalforsamling. ØV 
Jeg fornemmer at Jakob V. kom med en lille early warning om at stoppe, men tager 
heldigvis et år mere 
Vi forsøger at få Birgitte Kryger involveret i bestyrelsesarbejdet. Peter taler med 
Birgitte. 
Næste bestyrelsesmøde er 1. februar. 
Generalforsamling er 15. marts og der skal indkaldes senest 15 februar. 
John S., Laus eller Bjørn T. som ordstyrer. 
 
 
Mvh Peter Balstrup 


