
Bestyrelsesmøde torsdag den 18. november 2021 kl. 19.30  

Deltagere: Henrik Jørgensen, Søren Christensen, Jesper Sørensen, 
Lars Christoffersen, Katrine Witt Andersen 
Afbud: Michael E. Laustsen 

DAGSORDEN rev. 2021.11.06 

1. Valg af referent. 

Katrine 

2. Godkendelse af referat. 

Ok 

3. Opfølgning fra mødet 19. august 

3.1.Klubbens navn v. Lars 

Debatoplæg udleveret. 

Bestyrelsen har drøftet dette i forhold til at tilknytte Hareskov til klubnavnet, hvor 
ønsket er at øge synligheden af klubben og tilhørsforholdet (træner i Hareskov og 
har klubhus i Hareskov). 

Der er enighed om at sende debatoplæg ud til drøftelse blandt medlemmerne, og 
samtidig efterspørge andre eventuelle forslag.   

3.2.Faste træninger på fb øverst v. Lars 

Prøver at lægge træninger ind i samme pulje som orienteringløb på 
orienteringsløb.dk og overdrage til Michael. 

Søren følger op ift. Michael. 

3.3.Orienteringsløb.dk v. Michael 

Jf. pkt. 3.2. 
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4. B&U  

Om kort tid er der måske kun 1-2 løbere tilbage, så der er en udfordring i forhold til at 
fortsætte. Det overvejes, om der skal ændres lidt i forhold til målgruppen og målrette 
det mere mod noget kombineret familie-/ungdomstræning.  

Det overvejes også, hvordan man kan få fat i familier. 

5. Juleløb 27/12-2021 med mesterskabskåring 

Afholdes i Hareskovhallen.  

Juleløb drøftet. 

Søren afklarer. 

6. Evalueringer: 

6.1.Hareskov Open 

Det har ikke umiddelbart været den store succes i forhold til, hvor mange der har 
logget tid. Måske ser det anderledes ud, hvis der ses på, hvor mange der har 
downloadet kort.  

Derudover kom vi måske lidt for sent i gang. 

Det vurderes i februar, om det er noget, der skal foretages igen. 

6.2.Stævnet d. 17. oktober 

Fin afvikling. Færre deltagere end normalt. 203 deltagere i alt og 150 
forhåndstilmeldte. 

Overskud på ca. 9000 kr.   

Det overvejes, om det kan promoveres endnu mere til næste år.  

Der skal findes en banelægger og en stævneleder.  

6.3.HIFs 80 års fest  

Meget hyggeligt og rigtig mange børn, der fik en god oplevelse med en forholdsvis 
lille indsats. 

7. Generalforsamling d. 24. februar 2022 
Oplæg til indkaldelse medsendt. 
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Denne er godkendt. 

8. Depotet i Hareskovhallen flyttes 

Søren forholder sig løbende til status på depotet.  

Aluminiumsstativerne tilbydes evt. til Østkredsen. 

Søren ser på, hvordan flytningen skal ske. 

9. Næste bestyrelsesmøde 

13. januar 2022, kl. 19.30 

Hos Katrine, alternativt Jesper 

10.Evt. 
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