Bestyrelsesmøde d. 18. juni 2018 kl. 19.30
Hos Søren, Æblevangen 63, 2765 Smørum

Referat
1. Valg af referent: Kirsten blev valgt.
2. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt. Bestyrelsen sørger for at få opdateret referaterne på hjemmesiden.
3. Velkommen til Henrik. Vi er meget glade for at få Henrik med i bestyrelsen.
Henrik skal have en brik til hallen.
Steen kører stadig tilmeldinger til orienteringsløbene. Ulla sørger for at vedligeholde
medlemslisten.
Aktion: Søren opdaterer funktionslisten
4. Nærmeste fremtid:
1: Side event til WMOC d. 30. juni – byløb i Værløse
Mogens har tegnet kort over området i bymidten og Søren har lavet baner. Der er lavet 3
baner på henholdsvis 3, 4 og 5 km. Søren sender en liste ud med funktioner til løbet og vi
mener at der bliver brug for 10 - 15 medlemmer til at få løbet afviklet.
2: Triangelmatch – Malmø OK arrangerer
Indbydelsen er udsendt og matchen afvikles d. 11 og 12 august.
3: Klubaften med spisning 13. september – arrangør/er findes
Søren spørger Knud om han vil være banelægger. Vi foreslår 3 baner, let, kort- og lang
-svær
Lars skriver en indbydelse som Søren udsender.
Kirsten står for spisning.
Lars og Per sætter løbet op
4: DOF-arrangementer – Aktivitetslisten/O-service
Der skal laves et oplæg for næste års aktiviteter. Jesper og Kirsten kommer med et forslag.
5. Afholdte arrangementer:
1: Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Vedrørende eventuel ændring af klubbens navn, som var oppe på den ekstraordinære
generalforsamling,blev det aftalt at Lars laver et oplæg til medlemmerne for at høre om
medlemmernes mening om navneskift.
2 Klubløb i Bøndernes Hegn
Rigtig godt løb med ca 25 deltagere og besøg af løbere som havde set løbet på Facebook
Hareskov gruppe.
4: Findvej-dagen
Vi vil gerne deltage i Findvej-dag i 2019. Det er vigtigt at vi får reklameret for
arrangementet.

Muligheder: opsætning af plakater i Hareskov og Værløse, opsætning af bannere.
Per sørger for at vi bliver tilmeldt hos DOF
5: Divimatch
Divimatchen foregik i Kongelunden som er en ret kedelig skov at løbe i. Kortet var ikke
opdateret. Dårlig skov med mange torne i hovedhøjde. Resultatet var en anden plads,
hvilket er tilfredsstillende.
6: Skovcup
Skærmen stod for det første løb til Skovcup og havde et godt besøgt løb med start fra
Gisselfeld engen. Per var stævneleder og havde lavet et godt koncept som vi gerne vil
gentage.
Skærmen var rigt præsenteret ved alle Skovcup løb. Præmien for at have gennemført 4 løb
var en drikkedunk med Skovcup logo på.
Ok Skærmen ved Per havde lavet en fin sprintbane til Skovcup finale.
7: Udgået – Skolernes Findvejdag
Der var ingen tilmeldinger. Vi prøver igen til næste år.
8: Klubledermøde d. 11/6
Pointberegning til divimacth blev diskuteret.
6. Opfølgning
Michael vil prøve at få et link fra Furesøkortet til OK Skærmen.
Henrik sørger for at få et dankort til klubben som kan anvendes sammen med mobilepay.
7. Næste møde
14 august kl 19 hos Jesper, Lilledal 25 1. tv, Allerød
8. Eventuelt
Træning for børn. Kirsten undersøger hvordan andre klubber holder træning for børn. Punktet
tages op på næste møde.
Lars og Jesper undersøger, hvorledes Facebook virker på vores hjemmeside.
Kort over løb kan sendes til Jesper som kan oploade det på o-track hjemmesiden, hvor der så er
mulighed for at sammenligne ens eget løb med andres løb.
Referent Kirsten

