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Referat Bestyrelsesmøde 
Onsdag den 5. februar 2020 kl. 18.45 i Klubgården 

 
 
Tilstede: Flemming, Birgitte, Marie, Ole, Kenneth, Peter, Sune, Jakob 
Afbud: Michael 
 
 

1. Valg af referent. 
 
Sune bliver valgt som referent. 
 

2. Evt. nyt fra formanden. 
 
Ole melder at der ikke er sket det store siden sidste møde, lidt reklame, men ikke 
noget alvorligt. Arne Olsen har meldt at han gerne vil slippe for tjansen som 
materiale forvalter. Flemming har snakket med ham og bedt ham om at skrive en liste 
over hvad der er galt. Arne er irriteret over at ting forsvinder og der ikke bliver holdt 
orden. Der er forsvundet borde, toiletpapir, køkkenruller, øl osv. Dette er selvfølgelig 
irriterende, Flemming følger op med Arne og holder et møde med ham. Vi snakker 
om at vi måske skal begrænse antallet af nøgler der er til skistald og container, så vi 
bedre kan holde styr på materialerne. Ole tilbyder at levere 3 borde som han ikke kan 
bruge længere. 
 

3. Godkendelse af referatet fra sidste møde, jfr. bemærkning til punkt 5 om 
ændring af kontingent for pensionister. 

 
Referat godkendes og vi snakker om at vi skal huske at indstille forslaget om ændring 
af kontingent for pensionister. Frist er 3 uger før generalforsamling og sendes ud pr. 
mail. 
 

4. Ophelia og Hamlet 2020: Køreplaner er vedhæftet. (Læs gerne disse og 
kom med ændringsforslag m.v. hertil). 

 
Planer for Hamletløbet og Ophelialøbet er sendt ud sammen med indkaldelse til 
bestyrelsesmøde. Indholdet ser ganske fint ud, men det foreslås at sende listerne forbi 
Søren Christensen, Ivan Bergman, Jesper Marstrand og Michael Knudsen, som 
normalt deltager og hjælper til ved de to løb. Marie sender listerne til gennemsyn og 
tager mod eventuelle rettelser. 
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Peter laver ud over de to planer en markedsførings skabelon i nær fremtid. Denne vil 
kunne bruges til markedsføring i forbindelse med løb og andre arrangementer. 
 
Stævneledere skal vælges for de to løb senest ved næste bestyrelsesmøde. 
 

5. Nyt fra Kassereren. (Måske regnskab 2019 og budget 2020) 
 
Regnskab er fremsendt inden bestyrelsesmødet. Regnskab er godkendt af revisorerne 
i sidste uge. Regnskabet fremviser et underskud på kr. 50.000 som skyldes at der ikke 
har været de normale store løb med gode indtægter og kronborgstafetten gav kr. 
20.000 mindre end normalt. Der er også brugt mere på vedligeholdelse af klubgården 
med de nye lyddæmpende lofter. 
 
Regnskab godkendes på bestyrelsesmødet. 
 

6. Evt. nyt om elektronisk tidtagning. 
 
Intet nyt om tidtagnings systemet da Michael ikke er her. Ole giver Carsten Funder et 
kald og hører om vi kan få det vi mangler. 
 

7. Nytårskuren 11.1.2020: Er dette konceptet fremover? Hvad evt. med et lille 
indslag (internt eller eksternt?) 

 
Generelt er vi enige om at arrangementet er godt og vi bliver enige om at fortsætte 
med arrangementet. Med hensyn til et indslag, så beslutter vi at tænke over det til 
næste møde. 
 

8. Planlægning af generalforsamlingen: Hvem gør hvad omkring: Bespisning 
inden generalforsamlingen, øl og vand, kaffe og kage. 

 
- Marie sørger lidt for at købe ind til et let måltid til generalforsamlingen 
- Flemming sørger for øl, vand og kaffe 
- Flemming spørger Ulla om hun vil bage, men Marie og Birgitte bager også en 

kage hver 
- Ole ringer til John Stenfeldt og hører om han vil være dirigent til 

generalforsamlingen 
- Marie hænger opslag om generalforsamling op i klubgården 
- Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes rundt senest 3 uger før. 

Ole og Birgitte sørger for at forslag sendes ud rettidigt 



 

HELSINGØR SKI-OG ORIENTERINGSKLUB  
Medlem af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund - www. hsok.dk 
 
 
   

 

 
 

Kenneth spørger om vi skal finde på et mindre arrangement i forbindelse med 
generalforsamlingen som kunne trække lidt flere deltagere, evt. vinsmagning 
efterfølgende eller et fagligt indlæg. Det diskuteres, men vi beslutter at holde 
generalforsamlingen som normalt. 
 

9. Evt. ændring af vilkår for udlejning af Klubgården til medlemmerne.  
 
Klubgåden bruges ikke så meget som tidligere og Henning har snakket med 
Flemming om hvorfor klubgården ikke kan lejes til et arrangement såsom 
konfirmation eller lignende. De nuværende regler siger at et arrangement i 
klubgården er åbent for alle medlemmer. 
 
Det diskuteres om det skal være muligt at leje klubgården for medlemmer til et lukket 
privat arrangement. Da klubgården ikke er vores bygning er det et farligt område at 
bevæge sig ud i. 
 
Efter diskussion frem og tilbage besluttes det at revidere de nuværende ”Vilkår for 
leje af HSOKs klubgård”, hvor bl.a. pris for leje hæves fra kr. 400 til kr. 500 og 
medlemmer skal også betale leje. Birgitte laver en opdateret version og sender den 
rundt til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde. 
 

10. Indkøb af hvide borde til erstatning af 3 stk., der er forsvundet. Måske 
tillige et skab, der kan aflåses, til opbevaring af øl og vand i skistalden. 

 
Ole kommer med 3 borde som han har til overs. Flemming ser på at få etableret et 
skab der kan låses. 
 

11. Eventuelt 
 
Flemming har sendt information om hjertestarter rundt inden mødet. Flemming 
undersøger sagen nærmere, da det modtagne tilbud er forholdsvis dyrt. Flemming har 
dette klar til næste bestyrelsesmøde. 
Jakob er blevet kontaktet af Snekkersten Skole om korttegning af skolen. Jakob har 
udført arbejdet og der bliver en indtægt på. kr. 3000 til HSOK. 
 
Erik Trolle har meddelt at han stopper som træner for damerne om mandagen. Vi 
bliver enige om at det skal markeres på generalforsamlingen, hvor der holdes en tale 
og får en erkendtlighed med en vingave. Flemming indkøber vin. 
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Det diskuteres hvad der skal ske med pigerne om mandagen når Trolle 

stopper. Det er giver udtryk for at de ikke ønsker en ny træner, men derfor bør vi tage 
stilling til hvad vi mener er rigtigt. Flemming og Ole tager en snak med gruppen for 
at se hvad deres ønsker og planer er. 
 
Peter har som fremsendt forslag om at se nærmere på et CMS system til en ny 
hjemmeside. Vi bliver enige om at Peter skal fortsætte med dette, så vi kan få et mere 
konkret forslag på bordet. 
 

12. Dato for næste møde. 
 
Næste møde besluttes efter generalforsamlingen hvor en ny bestyrelse er på plads. 
 


