
OK Skærmen, Betyrelsesmøde 26. Jan 2021 

Tilstede på virtuelt ’Teams møde’: Lars, Per Henrik, Søren, Jesper, 
Michael 

DAGSORDEN rev 2021.01.25 

1. Valg af referent. 
Michael meldte sig frivilligt  

2. Godkendelse af referat. 
• Opfølgning af aktioner. 

Ingen kommentarer, se nedenstående 

3. Klubmesterskab 2021 – nyt koncept – skriftet færdiggøres til udsendelse 
og banelæggere søges. 

Klubmesterskab dokument skal skrives færdig med datoer og baner (Lars) 
Søren vil gerne stå for første gang i Marts måned 

’Hareskov åben’ er et tilbud til alle uden for klubben som foreslås ’slået op’ 
sammen med klubmesterskabet men som separat dokument / indbydelse 

Lars forslår at dele skrivelse op for at gøre det mere klart 

Søren vil gerne have datoerne ud hurtigst muligt 

Hvordan registrerer vi folks tider ? 
• I-orientering , kræver telefon og QR-koder 
• Upload til O-track ? 
• Simpel ’gentleman’ løsning med selvrapportering (Mange bærer 

måske ikke deres mobil telefon under løb) 

For at overholde Corona regler kan ’tidsvinduer’, hvor folk melder sig til 
måske være en ide sammen med tidsregistrering 

Håber på åbning efterhånden, men der enighed om at starte med den 
simple løsning. 

4. Stævne 2021 bliver 17. okt., er meldt ind til O-service – banelægger og 
skov? 

Stævne til Oktober er blevet meldt ind til O-service 
Nils Hamborg foreslås som banelægger, skov er åben for foreslag 

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

TRÆNING ønskes LÅST FAST i OK Skærmen Facebookgruppe  



Sådan at det første man ser er tirsdags og Torsdags træning. 
Jesper siger at det skulle være muligt – med kommentar om at vi følger 
Corona regler og venter på snarlig åbning. 
Søren kommer med oplæg til Lars, som er administrator i Facebook 

Per angående Skovcup: Der lægges op til at ugerne fra Påske og til 
sommer skal laves en Corona Skov Cup) ikke med tid.  
2 baner ( begynder og let ) som ligger ude i en uges tid. 
Hvis der er opbakning kommer der opslag på Skovcups hjemmeside. 
Med link til kort i PDF format 
Stemning for at Skærmen OK byder ind med 2 baner. Forslag til uge 
hvor vi kan byde ind mangler 

6. Oplæg til generalforsamlingen torsdag d. 25. februar 2021 (uge 8) – 
udskydes eller virtuelt? 

Søren deltog i klubledermøde på Teams med 30 deltagere, hvor der 
mest blev læst op, så det foreslås at udskyde 1 måned ad gangen indtil 
åbning af forsamlinger er tilladt. Normalt afholdes i februar, men pga 
Corona udskydes til 25. Marts 

6.1.  Vedtægtsændring med 3 aktiv-klasser mod nu 2 
6.2.  Pokalskab forslag fra Knud Torm 

Glimrende forslag 
6.3.  Kontingent-forslag 

Kontingent forslag på ½ kontingent (200kr) for juniorer 13-20 år 

7. Gennemgang af medlemskartotek til indrapportering i CFR. 

Henrik går regnskabet igennem for hvem der ikke har betalt 
kontingent 
Medlemsindberetning til DOF tager Henrik 

8. Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 2. marts (virtuelt møde) 

9. Evt. 

Ny formand for DOF Bo Simonsen blev præsenteret på klubledermøde 
Tim Falk Petersen foreslog koordineret træningsbaner efter Corona 
princippet mellem klubberne. Østkredsen går ind og sponsorerer første 
år. Kontingentdifferencering mellem store og små klubber.  
Kredsløb har givet pænt resultat på ca. 5000 kr. 

Opdateret års Kalender sendes ud (Søren) 




