Bestyrelsesmøde d. 4 februar 2020 kl. 19.30.
Hos Lars, Gyngemose Parkvej 21, 2. tv. 2860 Søborg
Til stede: Jesper, Søren, Henrik, Michael, Lars, Per og Kirsten.

Dagsorden
1. Valg af referent.
Kirsten blev valgt
2. Godkendelse af referat.
Referatet er godkendt og bliver lagt på hjemmesiden
3. Kommende arrangementer:
Generalforsamling d. 20. februar 2020
3.1 Indkaldelsen er færdig og bliver udsendt til klubbens medlemmer. Søren har fået
dirigent og referent til generalforsamlingen.
3.2 Beretningen –
Sørens oplæg til beretningen blev gennemgået og godkendt til udsendelse kopieret
ind i referatet fra generalforsamlingen
3.3 Budget
Bestyrelsen foreslår at vi ændrer grænsen for kontingent betaling således at vi
opkræver kontingent for medllemmer aldersmæssigt fra 8 til 18 år.
Der afsættes et beløb på 5000 kr til materiel ( evt brikker) . Henrik færdiggør
regnskab og budget.
SkovCup 2020
Skoven er bestilt og Søren er banelægger. Per sørger for at få besat de resterend
arbejdsopgaver.
Der skal laves noget reklame for skovcup, evt via Jette, skolens intranet, opsætning
af reklamer i Rema, de andre sportsklubber, Gasværket.
Det vil også være en god ide at have reklame for vores klub med træningstider og
klubarrangementer, som kan udleveres til deltagerne uden klub i vores afdeling af
Skovcup)
Stævne 11. oktober.
Tilmelding til stævnet og antal baner der skal udbydes blev diskuteret. Skal det
udbydes som klasser eller kun åbne baner. Udbydning i klasser betyder at der skal
laves mange baner, hvoraf flere benyttes af ganske få eller ingen. Udbydning af
åbne baner betyder der skal tegnes færre baner.
Søren havde hentet en kopi af , 3 dages løb på Læsø, som et eksempel på et løb
med færre baner. Den tilhørende indbydelse til løbet på Læsø sender Søren ud til
de medlemmer som det har relevans for.Der skal indkaldes til funktionsledermøde

for de berørte medlemmer. Søren indkalder.
Det blev fastslået at et kredsløb ikke er et konkurrence løb med uddeling af
præmier

4. Vores kort – Rekognoscering og tegning
Søren har forhørt sig hos nogle medlemmer om der er mulighed for at få nogen til at
interessere sig for kortegning og rekognoscering. På nuværende tidspunkt er der
ikke kommet positive svar. Klubben har et behov for at få flere til at interesserer for
tegning og rekognoscering

5. DOF-nyhedsbrev december
Forslag til reglementsændringer skal være indsendt inden 1 maj.
6. Samarbejde i Hareskovby:
Vi har fået en annonce om vores klub og om træningstider i Hareskov
medborgerforenings aktivitetskalender, som uddeles i Hareskov by. Har ikke givet
medlemmer men det betyder at vi bliver synlige i Hareskovby.
Hallen
Fungerer som tidligere
7. Afviklede arrangementer
Juleløbet 27/12, et supersjovt løb med fin deltagelse og med udnævnelse af
kluibmestre
8. Opfølgning
Besøg i klubben af en eliteløber
Pointløb priser på hjemmesiden
Links rettes/opdateres
Punkterne gemmes til næste møde
9. Klubledermøde 27. januar.
Der bliver indkøbt to trailere som kan bruges til et stort hhv et lille løb. De har fast
plads ved Allerøds klubhus
10.
Eventuelt
Aktivitetskalender
Juleløbet afholdes d. 27 december
Der afholdes klubløb d. 18 april og torsdag d. 27 august.
Jesper taster datoerne ind i en kalender, som udsendes til hele klubben
11.
Næste møde

Mandag d. 23 marts hos Jesper.

Kirsten
5 februar 2020

