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Referat bestyrelsesmøde, onsdag, den 12. august 2020 kl. 
19.00  i Klubgården 

 
 
Tilstede: Marie, Michael, Jakob, Kenneth, Peter, Sune, Flemming, 

Birgitte 
Afbud:  Ingen 
Fraværende: Ole 
Referent:  Sune 
 

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

2. Godkendelse af sidste referat. 
 
Papirhåndklæde automater er kommet op, da Helsingør Hallen har opsat disse. 
Skraldespande er også kommet på toiletter. Der mangler opsætning af 
spritdispensere, som var en opgave for Ole. 
 
Rengøring har været sat ned til en gang om ugen, men dette skal sættes op igen til de 
normale 2 gange om ugen og der skal sættes fokus på ekstra afspritning. Flemming 
taler med Henning og Arne. 
 

3. Evt. nyt fra formanden. 
 
Formanden var ikke til stede til bestyrelsesmødet. 
 

4. Papirruller er opsat, men hvad med håndsprit? 
 
Papirhåndklæde automater er kommet op, da Helsingør Hallen har opsat disse. 
Skraldespande er også kommet på toiletter. Der mangler opsætning af 
spritdispensere, som var en opgave for Ole. Dette ligger stadig hos Ole 
 

5. Klubbens pæletrim i Teglstrup Hegn. 
 
Der er ikke sket noget siden sidste bestyrelsesmøde på grund af ferie. Punktet går 
videre til næste møde. Flemming, Jakob Jørgen Jensen tager action på denne opgave. 
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6. Hvad gør vi med Ofelialøbet og 10 km. til november. 

 
Vi beslutter at aflyse Ofelia løbet da der ikke er opdaterede retningslinjer. Det vil 
være forbundet med alt for stor risiko at gennemføre løbet. 
 
For Hamletløbets vedkommende, så venter vi med at tage en beslutning til næste 
bestyrelsesmøde. 
 

7. Drøftelse af fremsendt faktura fra Godik. 
 
Flemming har modtaget en faktura fra Godik, hvor vi lejer toiletvogne til diverse løb. 
For denne er det specifikt Påskecuppen. De har på trods af aflysning fra vores side 
fremsendt en faktura på kr. 1800,- 
 
Vi diskuterer om vi skal betale eller ej. Vi beslutter at Flemming ringer og taler med 
dem og med henblik på ikke at betale fakturaen. Hvis de truer med inkasso/advokat 
mv. betaler vi. Under alle omstændigheder ser vi os om efter en anden leverandør. 
 

8. Sokken: Nyhedsbrev eller blad. 
 
Der er ikke kommet hverken ris eller ros til de elektroniske versioner af Sokken, som 
vi har brugt de seneste 2 gange. Vi beslutter at fortsætte året ud med den nuværende 
elektroniske udgave. 
 
Marie orienterer Kurt. 
 

9. Klubmesterskab i orienteringsløb. 
 
Flemming har søgt om at få lov at bruge Gurrevang og dette er blevet godkendt. Den 
er valgt fordi den ikke normalt er brugt særligt meget til orienteringsløb. Frank 
Johansen er banelægger og løbsdagen er 1/9-20. Løbet er for alle, da der er 
forskellige baner der passer til folks evner. 
 
Samme aften vil de være klubaften med spisning for hele klubben. Rolf laver mad og 
der vil være demonstration af klubbens hjertestarter ved Mick Steen Nielsen. 

10. Evt. 
 
Kenneth fortæller at der er vist interesse for træner uddannelse eller lignende. Det 
kunne startes med en klubaften for løberne, hvor vi får en udefra til at komme og 
fortælle om træningsmetoder og andre gode ting, så vi kan få noget inspiration og lidt 
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variation i vores træninger. Herfra kan vi se hvilken interesse og derfra 

gå videre med eventuelle kurser i f.eks. DGI eller lignende. 
 
Flemming har sagt ja til at lave et orienteringsløb for Nordsjællands Politi 29/9-20 
med start kl. 10:00 fra klubgården. Vi ved ikke hvor mange der kommer. Lene/Rolf 
er banelægger for dagen og vi får kr. 65 pr. deltager. 
 
Michael har talt med Karsten Funder, som er i samme situation som os. Michael 
arbejder videre med sagen sammen med Karsten. 
 

11. Dato for næste møde 
 
Dato for næste møde: Onsdag 7/10-20, kl. 19:00 
 
Kenneth sørger for lidt at spise "#$% 
 


