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Referat fra bestyrelsesmødet, mandag, den 18. maj 2020 kl. 19.00  
Frejasvej 6 D 

 
Tilstede:          Flemming, Marie, Ole, Kenneth, Sune, Jakob, Michael 
Afbud:             Birgitte, Peter 
  
Dagsorden: 
  
1.                      Valg af referent 
2.                      Evt. nyt fra formanden. 
3.                      Hvordan starter vi op igen med fredagsarrangementet for ”De grå Sokker”? 
4.                      Om muligt, Birgitte: INFO om ansøgning til DIF og DGI om refusion af manglende indtjening 
                         for 4 aflyste arrangementer i 2020: Påskecup, MTB-O-Løb, 3 Skåninger og Kronborgstafetten. 
5.                      Om muligt, Birgitte: Budget for 2020. 
6.                      Hvad gør vi med Ofelialøbet til august? 
7.                      Dametræning. 
8.                      Sokken. 
9.                      Hvad skal vi satse på, hvad angår arrangementer, i 2021? 
10.                    Klubmesterskab i o-løb 2020 med efterfølgende klubmøde m.m., evt. i august/september?  
11.                    Evt. 
12.                    Dato for næste møde 
  
1. 
Michael 
  
2. 
Ikke noget nyt. Klubben er stadig lukket. Vi afventer ny opdatering fra kommunen. Det ser desværre ud til, 
at nogle medlemmer bruger lokalet. Det er ikke OK. Vi afventer opdatering fra regeringen d. 20-05-2020. 
Formanden sender en besked ud via klubmodul, hvis situationen fra er uændret. 
  
3. 
Vi kan ikke åbne op før 8. juni i forbindelse med fase 3. Det kan kun lade sig gøre, hvis man må være flere 
end 10 samlet. Der er lagt op til, at man må være 30-50 fra d. 8. juni. Vi skal nok ikke regne med, at 
klubgården lukker op denne dato. 
  
4. 
Birgitte har indsendt ansøgning om refusion. 
  
5. 
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Konto 2150: 

Sokken sendes ikke ud i de næste 2 udgaver. Dette bør give en besparelse på 8.000 kr. Skal sættes ned til 
17.000 kr. Vi skal på sigt igen se på muligheden for at lukke den trykte udgave af sokken ned og evt. bare 
have et par printerede versioner liggende i klubben.  
Vi sender nyhedsbreve ud som erstatning for Sokken. Deadline fastholdes. 
Konto 2200: 
Er ny computer med i denne udgift. Hvis ikke skal beløbet sættes ned. 
  
6. 
Vi tager endelig beslutning efter 8. juni og før sommerferien. Løbet kan eventuelt flyttes til ultimo 
september. 
  
7. 
Intet nyt. Flemming tager er snak med Kirsten Ellekilde. 
  
8. 
Se under punkt 5. 
  
9. 
Vi planlægger nedenstående løb: 
Orientering: Påskeløb, 3 skåninger og en dansk, Evt. Divisionsmatch 
Løb: Kronborgstafet, Ophelia og Hamlet 
Laus har fået opfordring til at afholde MTBO i 2022. Bestyrelsen er positive. 
  
10. 
Vi går efter klubmesterskab i September. Afgøres efter 8. juni. 
  
11. 
Kabel til tidsregistrering. Michael!!! 
Vi har modtaget brev fra GODIK. Der vil muligvis blive ændret i priserne, idet GODIK har fået en påtale fra 
konkurrencerådet. 
  
12. 
10-06-2020 kl. 19 i klubgården. Hvis ikke muligt bliver det hos Ole. 
  
Mvh. Michael 
 


