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Bestyrelsesmøde mandag den 11. maj 2020 kl. 19.00  
i Søren’s fælleshus, Æblevangen 45, 2765 Smørum. 
Alle var fremmødte 
 
 
 
 
 
Referat 
 

1. Valg af referent. 
 

2. Godkendelse af referat. 
• Opfølgning af aktioner. 

 
3. Seneste nyt om Corona 

Der afholdes et klubløb d. 20 juni med Knuds baner. 
 

4. Opfølgning fra generalforsamlingen 
Reglementsændring skal med til næste generalforsamling: Ungdomsmedlemmer i 
alderen 8-18 skal betale kontingent 

 
5. SkovCup 

Blev aflyst i år pga. Corona. Det er endnu ikke afgjort om der kommer en afdeling i 
efteråret. 

 
6. Stævne 11. oktober 

Det overvejes at ændre på bane konceptet. Der tænkes på at tilbyde et antal åbne 
baner i stedet for det normale klasse/bane reglement. Tanken er at der udarbejdes 
for mange baner som der er ingen eller meget få løbere på. 
Lars skal afklare om Meos kan håndtere resultatformidlingen. Lars indkalder til 
online-møde hvor konceptet besluttes. Bemærk at dette ikke erstatter et kommende 
funktionsledermøde.  

 
7. B&U status 

Ungdomstræningen er i gang igen 
 

8. Donation til DOF for manglende indtægter fra stævner? 
Det blev besluttet at klubben donerer det beløb som vi ellers skulle have betalt for 
den aflyste divimatch. Dvs. 35 * 20 kr.  
De penge man i øvrigt har sparet på løb igennem foråret, kan man overveje at 
donere til DOF. 

 
9. Indberetning på O-service fra medlemmerne ved betaling? 

 
10. Træningsbaner på hjemmesiden 

Jesper sikrer at det er lettere at finde kort på hjemmesiden til træningsløb 
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Vi vil afholde ”Hareskov open” i juni måned. Et åbent løb som annonceres bredt. 
Tanken er at løbet afholdes over tre uger. Der er fri start inden for perioden og ingen 
bemanding 
Et kort skal kunne downloades fra hjemmesiden og resultat vil kunne uploades på 
O-Track.  
Efter løbsperioden vil klubben kåre en vinder som kontaktes. 
Det vil kræve meget lidt arbejde og forhåbentligt skabe megen kendskab til sporten 
og klubben. 
Lars skriver en reklame/vejledning. 
Michael hjælper med at lave bane(r) til én afdeling af arrangementet.     

 
11. Tilbud til Stjernelege august? 

Det er lidt uklart hvad der forventes af os til Stjernelege. Kirsten henvender sig til 
organisatoren før vi beslutter os for om vi skal deltage 

 
12. Næste bestyrelsesmøde 

18 august 2020 hos Jesper 
 

13. Evt. 


