
Bestyrelsesmøde d. 5. november 2019 kl. 19.00. 
Hos Søren, Æblevangen 63, 2765 Smørum 
 
Dagsorden 
 
 
 
1) Valg af referent. Lars C 

 
2) Godkendelse af referat. Referat af sidste møde er godkendt uden kommentare. 
 
3) Kommende arrangementer: 

Juleløb d. 27/12 – banelægger Peter Nielsen 
 Lokaler i hallen er reserveret. Indbydelse skal skrives. Maden er bestemt 
 
Aktivitetslisten – 2020 udarbejdes 
 Vi planlægger 2 standard klubløb med sportIdent og et træningsklubløb, alle med fælles 
 spisning.  
 SkovCup 2020 : 
 Vi arrangerer en afdeling af Skovcup i 2020.. Det bliver i maj måned. Dato ? 
 Per Rye er stævneleder. 
 Vi tager afsæt i baner der var tegnet til Kredsløbet 2019.  
 Stævneplads er i Hareskoven ved stationen. 
 Der skal mandes op som vanligt til denne fantastiske dag.  

   
4) TBE ( også kaldet centraleuropæisk hjernebetændelse) – klubbens holdning. 

Er konstateret i Tisvilde Hegn, Tokkekøb Hegn, Bornholm. 
Bestyrelsen vil henvise til retningslinerne angivet af Statens Serums Institut 
https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/t/tbe 

 
5) Samarbejde i Hareskovby: 

Hareskov medborgerforening 
Stævne 4 sep aflyst. Henvist til kredsløb. Der kom nogle stykker 
Vi benytter os af medborgerforeningens nyhedsbrev til at informere om  
OK Skærmens arrangementer 
Samarbejde Hareskov Skole: 
Vi har en fin kontakt til en lærer på skolen, som gerne vil promovere OK Skærmens 
arrangementer, der har relevans for skolens elever/forældre. 
 
Hareskov Hallen: 
Der pusles med en ide om at indrette det tidligere styrketræningslokale med ny fitness  
Faciliteter. 

 
6) Afviklede arrangementer 

Klubaften 19/9 i St. Hareskov 
Ulla havde stykket nogle dejlig svære baner sammen og vi havde en super dag i skoven. 
Der var stor tilslutning af voksne og unge. 
Divimatch 6/10 – Vi rykker op😊 
Så er vi tilbage til 4 division. Klubbens målsætning er, at vi fastholder klubben i denne divisi-
on i 2020. 
Kredsløbs stævnet d. 13/10 2019. 
Stævnet gik over alt forventning. 320 deltagere, hvilket er over normalen for de sidste 5 år. 

 



Søren indklader til et opsamlings/evalueringsmøde, så vi kan samle de seneste erfaringer 
og få en snak om hvilket koncept vi skal arrangere Kredsløb med i 2020. 
 

7) Kort referat fra klubledermøde d. 4/11 
Køretilladelse i skov koster 500 kr pr bil. Det ønskes fjernet. 
 

 
8) Beregningsprogrammet MeOs – erfaring fra stævnet 

i) Baner/klasser. Erfaringer bliver opsamlet på evalueringsmøde. 
 
9) Generalforsamling er programsat til d. 20. februar 2020 

 
 

10) Opfølgning  
Besøg i klubben af en eliteløber. Udskudt til næste bestyrelsesmøde 
 
Pointløb priser på hjemmesiden. Udskudt til næste bestyrelsesmøde 
Links rettes/opdateres 
 

11) Næste møde 
i) Klubledermøde 27. januar 
ii) Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 21 januar 2020 kl 19 hos Lars. 

 
12) Eventuelt 

 
 
 


