
Bestyrelsesmøde d. 14. august 2018 kl. 19.00 

Hos Jesper, Lilledal 25 1. tv, Allerød 
 

 

Referat  

 

1) Henrik blev valgt som referent  

2) Referatet fra bestyrelsesmødet den 18 juni blev godkendt  

3) Nærmeste fremtid  

Klubaften den 13. september 

• Knud har lovet at lave baner  
• Kirsten står mad 
• Lars skriver en indbydelse som Søren sender ud 
• Jesper opretter banen i O-track  

  

Divimatch den 23. september.  

• Ulla Hooge er i gang med at samle løbere. Vi bør kunne rykke op hvis vi anstrenger os lidt.  

 

Stævne den 14. oktober  

• O-service og invitation er på plads  
• Funktionsledermøde er indkaldt til den 6 September. Ulla har udsendt invitation. 

 

Triangelmatch 2019 

• Kirsten meldte sig som stævneleder  
• Kirsten forslog at lægge stævnet i Tisvilde Hegn eller Asserbo Plantage 
• Michael kender en hytte i Rågeleje som måske kan bruges -Michael sender adressen til 

Kirsten.  
• Kirsten snakker med Tisvildehegn OK om at få hjælp til at lægge baner 
• Tidspunkt:  sidste halvdel af August  

 

Stævne 2019  

• Peter vil gerne være mentor for en ny banelægger 
• Michael meldte sig som banelægger og snakker med Peter 

 



• Per finder gamle baner som måske kan bruges som inspiration 

Carl Henrik er i gang med at arrangere et løb for 6 privatpersoner.   

 

4) Træning for børn og unge 

 

Arrangement for Søndersø skole  

Der kommer ca 300 skolebørn fra Søndersø skolen på Fredag som skal ud og løbe i skoven (7, 8 
og 9 klasse). Skolen har selv 22 lærer med, så klubben er ikke direkte ansvarlig. Klubben stiller 
med 3 måske 4 hjælpere som kan dele materiale ud om klubben ved start og mål. 

 

Hareskov skole  

• Kirsten har snakket med en idrætslærer fra Hareskov skole om et arrangement for 7-9 
klasse. Sandsynligt tidspunkt er i foråret 2019. 

 

Ungdomstræning  

• Kirsten snakker med Søllerød OK for at få inspiration til hvordan vi kan gribe 
ungdomstræning an.  

• Søren snakker med DOF for at høre om de  
• Per laver SkovCup i foråret  

 

5) Databehandlingsaftale 

Vi tilslutter os DOF dokument om databehandling, og lægger det ud på hjemmesiden 

 

6) Funktionslisten 

Bestyrelsen gennemgik funktionsliste. Jesper opdaterer hjemmesiden så den passer med 
funktionslisten. 

 

7) Afviklede arrangementer  

 

WMOC side event – Værløse byløb 

Side event til WMOC var en stor succes med mere end 80 løbere. Der var for få grønne trøjer, 
man alt i alt et godt arrangement som kommunen gerne vil gentage igen. Vi skal dog sikre os at 
der er noget i det for klubben.  

 



Triangelmatch  

Godt arrangement i Malmø. Vi blev 2er kun 0,33 efter Lyngby. 

 

WMOC  

Rigtigt sjovt arrangement med nogle rigtigt svære baner. 9 deltager fra OK Skærmen men ingen 
blev verdensmestre. 

 

8) Opfølgning  

OK skærmen er nævnt med en link på Furesø kortet med godt gemt nederst på en side. Michael 
har snakket med folkene bag men de er fra Farum OK. Det er nok svært at få en mere 
fremtrædende Placer så længe Farum bestyrer siden.  

 

Henrik har indsendt foreningsdokumentation incl. erklæring om børneattester. Der har ikke været 
respons fra kommunen så vi formoder at det er tilfredsstillende 

 

Henrik bestiller en 5 cifret mobilpay konto. Det koster et start gebyr plus 75 øre per betaling. Det er 
ikke muligt for klubben at få en privat MobilPay, så det er den eneste måde vi kan få mobilpay. 

 

9) Næste møde. 

Tirsdag den 6. november kl 19:00, hos Per  

 

10) Eventuelt 

• Eva melder sig ud af klubben af helbredsmæssige årsager 
• Chalotte Ager flytter til Norge og bliver passiv medlem 

 


