Bestyrelsesmøde d. 28. februar 2019 kl. 19.00
Hos Kirsten, Ravnehusparken 35, Hareskovby

Referat

1)

Valg af referent.
Kirsten valgt som referent

2)

Godkendelse af referat.
ok

3)

Generalforsamling d. 21/2-2019
Forløb planmæssigt, referatet sættes på hjemmesiden. Klubben indkøber skærme som kan
bruges ved torsdagstræning. Der blev omtalt anvendelse af penge til klubtøj.
Bestyrelsen er enige om at afholdelse et bestyrelsesmøde betales af klubben med 200 kr

4)

Træning for børn og unge,
Det har indtil nu været en god oplevelse at have børn i skoven. Vi starter træningen med
kort omtale af orientering, nordvending af kort og kortkontakt. Derefter går vi til start og har
nogle lege inden vi går ud i skoven efter kort med poster i skoven. Der afsluttes med saftevand og kage i klublokalet.
Forslag om at få taget et billede hvor man tydeligt kan se hvad sporten indeholder. Der blev
talt om at få lavet et opslag, som kan sættes op på skoler, i supermarkeder m.v.
Frederiksborg amtsavis kan kontaktes for at omtale vores børn og unge træning på Facebook
Bestyrelsen er enige om at der kan købes evt. manglende udstyr til børne og ungdomstræning, samt eventuelle driftsomkostninger.

5)

Samarbejde med Hareskov medborgerforening og Hareskov Skole
Henrik og Kirsten har haft et møde med Hareskov Medborgerforening, hvor vi aftalte at OK
Skærmen laver et løb for medborgerforeningen søndag d. 5. maj kl. 10 med udgangspunkt
fra Anneksgården. Vi bruger begynderbane fra vores A løb. Medborgerforeningen er indforstået med at betale udgifter til kort. Vi fortæller kort om vores klub og om SI-enheder.
Det er tanken at vi skal gentage det i august måned
Klubben mangler en folder som fortæller om vores klub.
Per kan fremskaffe en folder om SkovCup som vi kan uddele til deltagere fra Hareskov
Medborgerforening, samt skoledeltagere, så vi kan følge op på oplevelsen af at deltage i
orienteringsløb.
Skoleorientering. Kirsten har aftalt med Jette (lærer på Hareskov skole) at vi laver et orienteringsløb for 3 ottende klasser a ca. 25 elever. Det skal afholdes 1 - 15 og 29 maj i tiden
12.40 til 14.00. For at få alle elever ud i skoven laver vi et stjerneløb, hvor alle 25 sendes ud
i skoven samtidigt. Start skal være på Gasværket.

6)

Triangelmatchen - Ganløse Ore i spil
Kirsten finder en ræv og står for indbydelsen

Kirsten har bestilt hytte og er tovholder på maden. Skoven Ganløse Ore skal reserveres
(Søren). Jesper er banelægger.
7)

Team trainer (teamtrainer.dk), familieforhindringsløb i Bøndernes hegn september (mails
2019.02.07)
Ønske: 3 timers hjælp til op/ned af forhindringer og bane. Søren undersøger nærmere.

8)

Opfølgning
Besøg i klubben af en eliteløber, Kirsten: Intet nyt. Vi udsætter besøget til efteråret.
Funktionslisten – revideret udgave fremlagt.
Pointløb priser på hjemmesiden
Omkodning af brikker til hallen+cafeteriet – listen sendt til kommunen
Åbne baner – brikaflæsning ved tilmelding på dagen. For at få det til at fungere med brikaflæsning skal de enkelte løbere sætte et flueben i O-service og tillade udlæsning af brikken
Vi skal have mere erfaring med MEOS

9)

Næste møde 11. april hos Lars, Gyngemosen 21, 2 tv

10) Lars laver indbydelse til klubløbet 4 april

