
Bestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2022 kl. 19.30  

Online Via Teams  
Deltagere: Søren, Jesper, Lars, Katrine, Henrik og Michael 

Referat 

Ad 1. Valg af referent. 

Michael blev valgt 

Ad 2. Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt 

Ad 3. Opfølgning fra mødet 18. november 

Klubbens navn v. Lars 

Der lægges op til vores klub skal have nyt navn. 
Begrundelsen er bl.a  

- At det skal være nemt at lokalisere klubbens geografiske tilhørsels sted, ´hjemmebane´.  
- At gøre os let genkendelig på alle platforme 

Et forsigtigt håb er at det på sigt kan give en medlemstilgang. 
Det blev anbefalet at have en klar beslutningsproces der tydeligt beskriver vejen til nyt navn evt. 
fastholdelse af det gamle. 
Oplæg færdiggøres af Lars, så det kan komme med til generalforsamling. Man forestiller sig ca. 2 
måneder efter generalforsamling som deadline for forslag, hvorefter ’processen’ går i gang.  
Det blev oplyst at ved en eventuelt ekstraordinær generalforsamling kræves 2/3 flertal blandt 
fremmødte for ændring i vedtægter. 

Faste træninger på 7 så det kan trækkes over på Orienteringsløb.dk v. Michael 

Det foreslås at få oprettet alle klubbens begivenheder på facebook med møde-/startsted med henblik 
på automatisk at komme på DOFs ´Orienteringsløb.dk´. Det gælder også ungdomstræningen om 
tirsdagen samt torsdagstræningen 
Begrundelsen er at nå så mange målgrupper som muligt. 
Michael vil gerne prøve det af. Efter sigende kræver det ´administrator´ adgang at få 
begivenhederne oprettet rigtigt på facebook og dermed automatisk videre til Orienteringsløb.dk 
Aktion: Lars giver administrator adgang videre til Michael 

Ad 4. Generalforsamlingen 24. februar 
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Mht til bestyrelsesens sammensætning skulle der ikke være nogen løse ender efter at Søren har lavet 
lidt opsøgende arbejde. 

Ad 5. Kalender 2022 

Søren har færdiggjort et forslag til Begivenhedskalender for 2022. Aktion: Jesper uploader snarest 
den nye kalender til vores hjemmeside. 
Desuden anbefales at kigge på: 

- O-teknik.dk hjemmesiden med tilbud træningsløb i Østkredsen 
- Orienteringsløb.dk med aktuelle arrangementer 
- O-service med stævnekalender for hele året 

Ad 6. PR-Fltag 

Forskellige tiltag for at tiltrække nye medlemmer blev bragt op: 
- Skovcup fortsætter ikke. Der henvises til 
- http://www.findveji.dk/ 
- https://orienteringonline.dk/2021/05/30/coronacup-bliver-til-o-teknik-ostkredsen/ 

Desuden blev nævnt ’børn i byen.dk’ som eksempel på platform for eksponerings mulighed af 
klubbens aktiviteter. Der blev foreslået at lave ’PR-skriv’. Aktion: Katrine  

Hareskov Open 

Der blev efterspurgt om man kunne se hvor stor deltagelsen var i de forskellige afdelinger af 
Hareskov Åben 2021. Var det anstrengelserne værd? 

B&U 8-10 år med forældre 

Søren arbejder på en idé 

Ad 7. Stævne 16. oktober i Lille Hareskov/Jonstrup Vang 
- 7.1 Banelægger/-kontrol: Jesper / Erik Sørensen, Allerød 
- 7.2 Stævneleder/-kontrol: Niels/?? 

Der blev nævnt at stævnereglement gældende fra 2023 er ude til revision 

Ad. Evt. 

Næste bestyrelsesmøde 

Onsdag den 30. Marts hos Jesper, Lilledal 25, 1.tv, Allerød 

Depotet i hallen. 

Søren fortalte om et nyt fællesrum / depot i Hareskovhallen 
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