
Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2021 kl. 19.30  
Hos Søren, Æblevangen 63, Smørum 

Deltagere  
Søren 
Michael 
Lars 
Jesper 
Katrine 

Referat  

1. Valg af referent. 

Katrine 

2. Godkendelse af referat. 
• Opfølgning af aktioner fra 26. januar, referat vedhæftet 

Referatet er godkendt 
• Jf. referat for opfølgning på aktioner 

3. Opfølgning på generalforsamlingen 
3.1.Vedtægtsændringer 

3.1.1.Grønt lys på generalforsamlingen for at lave vedtægtsændringer for de unge 
løbere, hvorfor der er sket det, at der er tilføjet en kontingentbelagt aktivklasse 
fra 8-18, ligesom der er rettet i §§ 5 og 6 i forhold til antal 
bestyrelsesmedlemmer, der skal bestå af 5 og maksimalt 7 medlemmer. 

3.2.Klubbens navn 
3.2.1.Debatoplæg med forslag til navne til klubben, og henstilling til, at alle der 

ønsker det, kan komme med input. Det skal føre til udvælgelse af 1-2 navne, 
hvor der laves forslag til en samlet pakke med navn og logo. Derefter 
afstemning på næstkommende generalforsamling. 

3.2.1.1.Tidsplan 
3.2.1.2.Aug/sep: Debatoplæg sendes 
3.2.1.3.Okt: Deadline for indsendelse af forslag til klubnavn/input 
3.2.1.4.Nov: Fremlæggelse af alle forslag til afstemning 
3.2.1.5.Dec: Oplæg til juleløb 
3.2.1.6.Feb: Samlet pakke med navn til generalforsamling   
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Debatoplæg: Oplæg inkl. template, der kan anvendes, når der sendes forslag til 
klubnavn 
Udkast til debatoplæg, Ansvarlig: Lars  

3.3.Revurdere klubmesterskabets afvikling 
3.3.1.Divimatchen 22. august tæller som kvalifikation til klubmesterskaberne 

sammen med de første 4 afdelinger efter gammelt koncept, hvor op-/
nedrykningsmatchen d. 10, oktober er finalen. 
Der ses på deltagelsen i Hareskov Open, om de sidste 2 afdelinger skal udgå 
og vinder kåres på de 4 afd. som er afviklet. Der bruges mange ressourcer og 
spørgsmålet er, om de planlagte i september og november skal fastholdes. Vi 
vil gerne have opmærksomheden, hvilket der også skal tages hensyn til. 
Et alternativ kan være at lægge kort på hjemmesiden, eventuelt til fri 
afbenyttelse. Betaling skal afklares. Pt. ligger der 4 coronabaner på 
hjemmesiden. 

Videre proces: Oprettelse af side på hjemmesiden med frie baner, samt O-
track og forklaringer af signaturer. Der tilføjes tekst på hjemmeside og baner 
med opfordring til at starte til o-løb.  
Afklaring af betaling, ansvar: Søren 

4. Stævne 2021 bliver 17. okt. 

Under punktet blev der oplyst om praktik omkring stævnet.  

Mulighed for, at resultatet kan lægges i liveresults. 

5. B&U status / Kommunikation til omgivelserne - fb vores træning øverst på vores side 

4 B&U deltagere, samt en voksen.  
Fast tekst om træningstider i toppen af FB, helt generelt 
Ansvar: Lars 

Ønske om at træne på faste baner med B&U, som Østkredsen har liggende. 
Mulighederne afklares, evt. løb i weekenden. 

6. Orienteringsløb.dk, mail vedhæftet 

Hjemmeside i DOF-regi, der indsamler data for orienteringsløb i de enkelte klubber. 
Skal eventuel ske ved, at det lægges på FB, hvor DOF kan hente det fra. 

Ansvar: Michael gennemgår dokument  

7. Næste bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 19. august kl. 19.30 

Dagsorden: Fremlæggelse af debatoplæg, inkl. template, for nyt klubnavn 
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Sted: Teams 

8. Evt. 

8.1.Overdragelse af Pers opgaver 

- Sportident 
- Arkivering af dokumenter (det undersøges, om det kan ligge på hjemmesiden) 
- SkovCup 

8.2.Børneattest 

Regler undersøges 

8.3.Funktionsliste 

Funktionslisten ligger på egen hjemmeside. Adresser og telefonnumre fjernes med 
undtagelse af Søren, så kun mailadresse fremgår. Der tages kontakt til personer, der 
fremgår i forhold til oplysninger. 

8.4. Inddragelse af øvrige medlemmer i arbejdet? Det er få der trækker et stort læs. 

Punkt til dagsorden på næste fysiske bestyrelsesmøde. 
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