Bestyrelsesmøde d. 17. januar 2018 kl. 19.30
Hos Steen, Skovgaards Alle 251, 3500 Værløse

Referat

1. Valg af referent.
Kirsten blev valgt.
2. Godkendelse af referat, referatet er godkendt inden det blev lagt på hjemmesiden.
Opfølgning på aktioner
3. Skovcup 9/5-2018 v. Per
Der var en hel del problemer med at finde en dag hvor vi kunne få skovtilladelse.
Det lykkedes at få tilladelse til 9 maj 2018
Michael Laustsen er banelægger assisteret af Carl-Henrik
Stævneplads bliver på gasværksgrunden
Jeg udsender senere på ugen en reklame for løbet til alle klubmedlemmer. Der vil være en liste over de
funktioner som skal besættes.
Parkering kan være problematisk.
4. Generalforsamling – dagsorden oplæg under udarbejdelse
Steen fremlagde regnskab og budgetforslag, som udsendes sammen med indkaldelsen.
Søren udsender indkaldelse til generalforsamling og prøver at finde et medlem til at tage kassererposten.
Dirigentposten varetages formodentlig af Peter Nielsen
Søren spørger Jørn om han vil tage referat.
5. Findveji
a. Findvejdagen 5. maj 2018.
Lars følger op på vores tilmelding.
b. Skolernes Findvejdag d. 22. maj 2018
Søren følger op på skolernes findvejdag med Ida Stenum
6. Enkeltprojekter
a. Lun På Ord 19-20. januar 2018 v. Kirsten
8 skærme inkl. tænger, 12-14 lette stativer med SI, brikker, liste til registrering af deltagere, stræktidspinter. Opsætning fra kl. 10. Kirsten sætter arrangementet på vores
egen Facebook side.
b. Lokalhistorisk vandring i Kirke Værløse v. Søren
Ida Stenum er initiativtager og Søren er aktiv fra Skærmen med hensyn til kort, hvori
de historiske steder indgår.
7. Træning af børn og unge orienteringsløbere – TBU – oplæg vedlagt (overført fra forrige møde)
PR-arrangementer i Farum, Allerød og Kildeholm (sammenklip vedlagt)
Vi har 3 arrangementer, så vi venter med at tage flere arrangementer i gsng

8. Aktivitetslisten – revision vedlagt
Vores kredsløb er rykket tilbage til den normale dato, svarende til første søndag i uge 42.
Juleløbet bliver d. 30. december.
9. Opsamling på afholdte arrangementer
a. Juleløbet 30/12
Et meget fint arrangement med fin fotoorientering og flæskestegssandwich. Der var 48
løbere i skoven.
10. Næste bestyrelsesmøde – middag
Stedet er BigDue i Farum og dato onsdag d. 28 februar kl 18.30. Steen reserverer bord.
Næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen.
11. Eventuelt
Michael vil prøve at få et link fra Furesøkortet til OK Skærmen.
Steen sørger for at få et dankort til klubben som kan anvendes sammen med MobilePay.

