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Referat bestyrelsesmøde 
Onsdag, den 9. oktober 2020 kl. 19.00  i Klubgården  

 

 
Tilstede: Flemming, Marie, Michael, Birgitte, Ole, Kenneth, Peter, 

Jakob, Sune 
Fraværende: Ingen 
Referent:  Sune 
 

1. Valg af referent. 
 

Sune er valgt som referent. 
 

2. Godkendelse af sidste referat. 
 
Spritdispensere er endnu ikke sat op i klubben som tidligere aftalt. Hallen er ved at 
finde dispensere til dem og de vil også sætte op i klubben. 
 

3. Evt. nyt fra formanden. 
 
Intet nyt fra formanden. 
 

4. Pæletrim i Teglstrup Hegn. 
 
Pæletrim er ikke længere på hjemmesiden. Gamle pæle skal nu samles sammen. 
Derefter skal der sættes nye pæle på nye baner, men stadig med en del af samme 
stræk. Numre på poster bibeholdes. Det er annonceret på hjemmesiden at der er nye 
baner på vej. Jakob forventer at det at er færdig i indeværende år og der vil ikke være 
omkostninger da vi har pæle. 
 

5. Sokken: Fortsætte året ud som IT-løsning, men hvad så herefter? 
 
Økonomien er styrende for om vi skal tilbage til et trykt blad. Der er er folk der er 
ønsker at få bladet tilbage til trykt udgave, blandt andet Kurt som sætter Sokken op. 
Det diskuteres om det er ok med den printede udgave som Peter har lagt i stedet for et 
decideret blad. Det er der generel enighed om at det vil være ok. Sune tilbyder at 
printe op til 20-25 eksemplarer, så vi på den måde kan spare print omkostningen.  
 
Vi aftaler at Ole sender en mail ud til alle medlemmer, der opfordrer så mange om 
muligt at få den elektroniske udgave og afmelde sig den printede version. 
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Marie taler med Kurt om at fortsætte med ovenstående setup. 
 

6. O-arrangementer i foråret og sommeren 2021? 
 
Der er pt. følgende o-arrangementer planlagt: 
 

- Påske cup (3 løb) 
- 3 Skåninger og en dansk 
- 1. og 2. divisions match. 

 
7. Klubbens økonomiske tilstand p.t. … hvad med et estimeret slutresultat for 

2020? Hvad gør vi, hvis vi ingen indtægter får i 2021 fra evt. planlagte 
arrangementer?  

 
Birgitte fortæller, at det på nuværende tidspunkt ser ud til at vi kommer ud af året 
med resultat omkring 0. Det forudsætter at der ikke kommer større udgifter, men der 
er enighed om at det bør der ikke gøre. 
 
Kontingent for efteråret er betalt for næsten alle medlemmer. Kun 3 mangler og det er 
meget lavt i forhold til normalen. 
 

8. Klubmesterskab i orienteringsløb med efterfølgende DEMO af klubbens 
nye hjertestarter, der blev foretaget af klubbens nye klubmester, 

 
Det var en stor succes med 47 deltagere, så der måtte lukkes for at flere var med. 
 

9. Skal denne DEMO gentages for medlemmer, der ikke vat deltagere i 
mødet? 

 
Da første demo at hjertestarter var en stor succes, så bør vi lave en mere, så alle der 
har lyst kan deltage. Kenneth, Michael og Sune finder et par datoer og får 
arrangementet på plads. 
 

10. Status på Klubgårdens rengøring. 
 
Flemming har talt med Henning og Arne og de gør rent en gang om ugen. Det 
belaster derfor ikke regnskabet. 
 
I sidste referat er det ført til referat at vi skal op på 2 gange rengøring om ugen. 
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Flemming taler med dem på fredag. 
 

11. Hamletløbet 2020. 
 
Hamletløbet gennemføres, men kun som et klub arrangement på grund af COVID-19. 
Det er stadig første lørdag i november. Starten rykkes til 13:15. 
 
Løbet holdes helt lav-praktisk, ingen mål portal, ingen kilometer skilte osv. Kun 
officiel tidtagning. 
 
Michael hænger tilmeldingsliste op i klubgården. 
 
Michael sender en mail til Ole med nærmere information, som Ole sender ud via 
klubmodul. 
 
Peter hører Jesper, Søren og Ivan om de kan stå for tidtagning. 
 

12. Evt. 
 
Mail fra LOF der søger en træner til en times ugentlig træning på en hverdag mellem 
9-14. Generelt er der ikke mange kandidater. En mulighed er Lisbeth. Kenneth 
skriver til Lisbeth og hører om det er noget for hende. En anden mulighed er Kirsten 
Ellekilde. Kenneth skriver til begge. 
 
Nytårskur kan vi ikke afholde på grund af COVID-19. Det foreslås at vi giver et glas 
champagne og et stykke kransekage til Julemave løb 24/12 og Nytårsløb 31/12. 
Birgitte og Flemming arrangerer champagne og kransekage. Der skal en invitation ud 
i næste udgave af Sokken. 
 
Ibrugtagning af saunaer diskuteres. Vi bliver enige om at de kan godt tages i brug, 
men der skal hænges skilte op med hvor mange der må være i saunaen. Birgitte laver 
skilte og får dem lamineret til ophæng i bruserum og sauna.  
 
Dametræning om mandagen. Peter har talt med Kirsten der ind til videre har stået for 
det og sørger for at de kommer lidt længere ud end tidligere. Der er generelt stemning 
om at det fungerer fint og de begynder at dele træner opgaven ud som det også gøres 
om onsdagen. Der er kommet lidt nye kvinder til, så det er glædeligt. 
 
Kennet undersøger vedr. træner uddannelse (DGI) 
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Ole kommer med et tilbud om at sponsorere en ressource der kan flytte vores 
hjemmeside over på en ny Wordpress platform. Det synes alle er en god ide. 
 

13. Dato for næste møde. 
 
Næste møde 2/12-20 kl. 19:00 
 
Peter sørger for bespisning. 
 


