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 5. oktober 2021 

 
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag, den 5. oktober 2021 kl. 18.45 i 
Klubgården 

 
Flemming havde en dejlig kage med til kaffen"#$% 

 
Deltagere: Ole, Flemming, Jakob, Jacob, Marie, Peter, Birgitte, Kenneth 
Afbud: Michael 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af referent. Kenneth blev valgt med akklamation. 
 
2 Evt. nyt fra formanden. 

a. Sagen fra sidst med malede pile på skovens træer er løst fsva. 
HSOK. Vi har intet med det at gøre. 

 
3 Generalforsamlingen, herunder bespisningen, deltagelsen og debatten 

om ”Sokken” m.v. 
a. Ole gav udtryk for, at generalforsamlingen efter hans opfattelse 

gik godt – OK fremmøde (ca. 50 medlemmer), god debat, god 
stemning og fin forplejning – både mad og vin:-)  

b. Med hensyn til Sokkens fremtid er der enighed om, at vi indtil vi-
dere satser på at udvikle medlemskommunikationen via hjemme-
siden og Facebook. Dette kræver til gengæld, at hjemmesiden bli-
ver helt klar og at vi løbende lægger aktuelle ting op her – og at 
bestyrelsen og medlemmerne bliver gode/bedre til at lægge histo-
rier op. Vi skal involvere nogle folk, der kan være stabile leveran-
dører af historier: Mulige skribenter, der skal tages fat i: Birgitte 
Kryger, Rolf Lund, Bjarne Jensen, Flemming Larsen, Ole Hansen, 
Jacob Wrisberg, Peter B. og Kenneth. Ole aftaler en plan med 
hjemmeside-udvikleren (Jimmy) og indkalder disse folk til et mø-
de om, hvordan vi får gang i dette arbejde. Der skal givetvis også 
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ske lidt uddannelse i at bruge systemet, så folk selv 

kan lægge historier på hjemmesiden (WordPress). 
 

4 Hamlet-løbet 2021 – 6. november: Status gennemgået.  
• Vi satser på at grille pølser efter løbet – Niels Frederiksen er 

grillmaster. Marie spørger Verner Rundh om lån af Vennernes 
grill. Marie køber pølser, brød, ketchup mv. – antal afventer 

• Peter spørger Kvickly om frugt 
• Øl/vand: Vi har vand – Flemming sørger for øl til salg 
• Speaker: Bjarne kan ikke – Ole spørger Rikke. Hvis nej herfra – 

tænker vi videre… 
• Kenneth sender kontaktinfo på andre lokale klubber til Peter 
• Vi inviterer også svenske broderklubber – Peter klarer! 
• Kenneth står for PR-artikler og fotos til HD, Nordsjælland og Fre-

deriksborg Amtsavis 
• Indskrivning og resultatliste: Michael Knudsen og Jørgen O. – 

OK, Michael? 
• Tidtagning - er udstyret klar, Michael?  

 
5 Nyt fra kassereren, herunder evt. midler i ekstraordinær genstartpulje. 

Regnskabet gennemgået på generalforsamlingen - intet nyt siden sidst 
Vi søger ikke genstartpulje. 
 

6 Hjemmesiden – noget nyt om færdiggørelsen. Drøftet under pkt. 3. 
 

7 Nye medlemmer ønskes, men hvordan? 
Flemming: Vi mangler nye medlemmer – især unge.  
Kenneth foreslog, at vi lægger op til en mere generel og overordnet 
”strategisnak” i bestyrelsen. Forslag: Temamøde om udviklingsplaner 
og indsatser på kort og længere sigt – meget gerne med inputs fra 
ekstern konsulent (DOF/DGI). Vi begynder med en aften med DOF-
konsulent og får hans bidrag – og drøfter herefter processen fremad. 
Flemming kontakter Jakob Lind Tolborg, DOF og orienterer Rolf. 
Dato undersøges og deltagerkreds afklares. 
 
Jacob foreslog, at der overvejes en tilsvarende proces for løbeafdelin-
gen (DGI) – alle bakkede op herom. Afventer første del af processen. 
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8 DOF ønsker møde med HSOK (jfr. memo af 31.8.21) – 

vi tager imod tilbuddet - se pkt. 7 ovenfor. 
 

9 Kommunen har planer om at inddrage ”vores have” til parkerings-
pladser. Behandles på udvalgsmøde torsdag 7. oktober.  
Flemming orienterede kort om kommunens planer – som Trolle hav-
de opsporet. (Tak, Trolle) 
Kenneth tjekker op på sagen og kontakter hurtigt Christian Donatsky 
(By, Land og Vand) for at undersøge, om HSOK skal involve-
res/høres og evt. Bettina Svinggaard (Idrætsudvalget). Jacob tjekker 
den tekniske side af sagen, herunder det oplæg, der behandles i ud-
valget og mulige indsigelser til lokalplan-oplæg. Vi søger i udgangs-
punktet dialogvejen, men overvejer om der skal skrives læserbreve 
mv. Sagen følges nøje – Jacob er bestyrelsens tovholder på denne 
sag. 
 
Link til udvalgets behandling: https://dagsordener.helsingor.dk/vis?id=75572511-
a5dc-466a-90f4-eb102ef7905f&fritekst=stadion 

 
10 Eventuelt. 

Nytårskur aftalt til lørdag 15. januar 2022 kl. 13.00. Der afvikles 
normal lørdagstræning og et hyggeligt O-løb kl. 11.00 – 13.00. Heref-
ter lidt bobler og kransekage. 
 

11 Dato for næste møde.  
Bestyrelsesmøde aftalt til 17. november 2022 kl. 18.45. Ole sørger for 
mad og drikke:-) 


