
Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.00  
Hos Per, Hesselvangen 3, Ganløse 

Referat 

1. Valg af referent. 
Lars er referent 

2. Godkendelse af referat. 
• Opfølgning af aktioner. 

Ingen aktioner til opfølgning 

3. Klubmesterskab 2020 – afviklet – hvordan gik det? 
Michael og Knud havde lagt nogle gode svære baner. Vejr og deltagelse var fint 
Tanker om at vi løber klubløb 1 gg hver måned, i samme stil som klubmesterløb. 
Koncept om at løbe konkurrence i et Cup system, med pointgivning for deltagelse og  
rangerering.  Løb indeholder 3 baner, let bane, svær kort og lang svær. Man sætter kun 
baner der er løbere til. Hvis man medbringer en ny løber til cup, så er der ekstra points. 
Lars sammenfatter koncept og rundsender koncept til review. Cup starter marts og 
kører april juni juli sep nov. 

4. Stævne 11. oktober 2020 – 2021 bliver 17. okt., skal meldes ind til O-service 

Vi fik 255 løbere i skoven på et nyt koncept, hvor man kun kunne tilmelde sig til baner 
og at man kun kunne forhåndstilmelde sig. Dertil havde vi også sammenskruet en ny 
måde at vise løbsresultater, hvor de enkelte baner også er sorteret i klasser. 
Der indkaldes til et evalueringsmøde om konceptet skal gentages næste år, da teknik 
skal udvikles hvis det skal være smart og man vil have tilmeldinger på dagen. 

5. B&U status / Kommunikation til omgivelserne - fb Hareskovby 
Der er en god fast kerne og der er god stemning i truppen. 
Fast træning om tirsdagen. Vi har indkøbt skærme med reflekser til vintersæsonen. 
Flere unge løbere er selvfølgelig altid velkomne.   

6. Juleløb 27. december – Idemager? 
Kirsten og Kristian Witt har en god juleløb ide. Søren tager banelægningen 
Der tænkes, hvis restriktioner tillader, at der grilles pølser og andet grill guf 
afslutningsvis. 

7. Kalender 2021. 
Kredsløb ligger stadigvæk første søndag i uge 42, og det er 17 okt. i 2021. 
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8. Oplæg til generalforsamlingen torsdag d. 25. februar 2021 (uge 8) 

Per og Kirsten er på valg, som bestyrelsesmedlemmer. 

9. Næste bestyrelsesmøde 
Hos Kirsten, 19 januar 2021, 19.00 

10.Evt. 
Carl-Henrik ønsker at stoppe som tekniktræner, og Michael Laustsen vil gerne træde 
ind i den position. 
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