
 

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

 

 

Referat, bestyrelsesmøde, onsdag, den 10. juni 2020 kl. 
19.00 

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

1. Valg af referent 
 
Sune er valgt som referent. 
 

2. Godkendelse af sidste referat 
 
Ingen kommentarer til referat fra sidste møde, det bemærkes dog er der intet nyt vedr. 
tidtagnings system fra Michael eller Ole. 
 

3. Evt. nyt fra formanden, herunder om Kommunes lukker op vores normale 
brug af Klubgården (ophold og bad) 

 
Corona: 
 
Ole sørger for at indkøbe 4 væghængte sprit dispensere der skal monteres i 
klubgården. Ole sørger for at indkøbe 2 holdere til papirhåndklæder til henholdsvis 
dame- og herre toilet (inkl. papirhåndklæder). Ole søger for at indkøbe 2 
skraldespande til papirhåndklæder på toiletter. 
 
Klubgården er blevet opmålt og der er 190m2 i alt. Dvs. der kan være 47 personer i 
klubgården. Når man færdes i klubgården er folks ansvar at overholde alle gældende 
regler om at holde afstand, spritte af mv. 
 
Skilte hænges op i klubgården efter møde. 
 
Vi diskuterer frem og tilbage om der skal skiltes i hvert lokale med hvor mange der 
kan være, men bliver enige om at det gør vi ikke. Vi sender dog en mail ud til alle 
medlemmer via klubmodul, med retningslinjer om hvor mange der må være i bad og 
omklædning. Ole sender denne mail ud. 
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Flemming taler med Henning om daglig afspritning af håndtag, 

kontakter, stålplade i køkken og andre kontaktflader. 
 

4. Plan for opstart fredagsarrangementet for ”De grå Sokker” 
”De grå sokker” starter op på fredag 12/6-20. Der laves dog ændring af kort, så der er 
trykt en bane på hver side, så der ikke skal byttes kort. De kommer ikke tilbage til 
klubgården som normalt og spiser deres frokost ide i området i grupper. 
 

5. Klubbens pæletrim i Teglstrup Hegn. 
 
De pæle der er i skoven (Teglstrup Hegn) har været det i mange år, er for en dels 
vedkommende rådnet væk. Hvis vi skal bliv ved med det, bør der sættes nye pæle og 
det bør også findes nye placeringer til pælene, da de nuværende er gamle. Vi bliver 
enige om at se nærmere på det, men holde omkostningerne nede. Flemming, Jakob og 
Henning Nielsen ser på det og fornyr pæle og placering. 
 

6. Birgitte, der ikke kunne deltage i sidste møde: Evt. kommentarer til 
ansøgningen til DIF og DGI om refusion af  manglende indtjening for 4 
aflyste arrangementer i 2020: Påskecup, MTB-O-Løb, 3 Skåninger og 
Kronborgstafetten. Evt. kommentarer til budget 2020. 

 
Afsøgning er stadig under behandling. Der er indkommet ansøgninger for 246 
millioner, mens der er kun 44 millioner i puljen. Svar er forventet i løbet af Juni 
måned. 
 
Birgitte har revideret budgettet på baggrund af input fra sidste bestyrelsesmøde. 
 

7. Hvad gør vi med Ofelialøbet til august? 
 
Vi bliver enige om at vi ikke kan afholde Ofelialøbet i august måned. Der er for 
mange usikkerhedsmomenter om hvordan forholdene er til den tid. Vi bliver enige 
om at flytte Ofelialøbet til 15. september og diskuterer til næste bestyrelsesmøde om 
det kan lade sig gøre. Michael opdaterer hjemmesiden. 
 

8. Sokken: Vi udsender nyhedsbrev gerne med beslutninger fra dette 
bestyrelsesmøde. 

 
Nyhedsbrev mangler de sidste artikler før udsendelse. Ole får skrevet nyt fra 
formanden, samt artikel om åbning af klubgåden, retningslinjer mv. 
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9. Evt. 

 
Bjarne Jensen bliver 60 år, men bruger ikke klubgåden. Alle fra HSOK er inviteret. 
Flemming foreslår at der købes en gave som der er enighed om. Flemming køber 
gave og tager med til Bjarne. 
 
Flemming tager en snak med Kirsten Ellekilde om damernes mandagstræning. 
 

10. Dato for næste møde 
 
Næste mødedato er sat til 12. august 2020.06.10 
 


