
Side 1 af 3

Bestyrelsesmøde mandag den 14. november 2022 kl. 19.30Hos Michael, Enebærhaven 20, 3500 Værløse

Referat 2022.11.14
1. Valg af referent.
Katrine Witt Andersen
Afbud: Jesper Sørensen
2. Godkendelse af referat.
Referat fra sidste møde er godkendt
3. Siden sidste møde3.1. Divisionsmatch 2. runde og finale
Vi holdt vores plads i 5. division, som var målsætningen.
Vi skal prøve at fordele deltagerne lidt bedre, så vi dækker bredere, fx herre 50.
Der er stor ros fra bestyrelsen til antal deltagere til divimatch, hvor der er ca 25deltagere ud af ca. 60 medlemmer.
3.2. Vores stævne
Bestyrelsen har kun fået positive tilbagemeldinger. Forhåbentlig kommer der nogle nyemedlemmer. Bl.a. kommer der nogle og træner til ungdomstræningen.
Ca. 200 løbere.
Vi har haft en indtjening på 10.800 kr., der fordeler sig på:

 Løb: 9000 kr.
 Cafe: 1800 kr.

Tak til alle frivillige, der bidrog til, at vi fik afviklet et rigtig godt stævne.
4. Årskalender - aktivering
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Årskalenderen sendes med nyhedsbrevet ud, så der er mulighed for at finde fælles løb,hvor klubmedlemmerne kan mødes og have noget socialt sammen.
Ift. Danish Spring cup 24. – 26. marts forsøges det at samle klubmedlemmerne ved atopfordre til at deltage, gerne alle dage, men om ikke andet om søndagen. Her vil derblive sat telt op mv. Alle medlemmer af bestyrelsen vil prioritere at deltage d. 26. marts.
Der vil løbende blive taget løb op i månedsbrevene.

5. 1-2 divisionsmatch 7. maj 2023 sammen med FSK
Søren er blevet kontaktet i sensommeren om et forslag om at lave et fælles 1. og 2.divisionsstævne med FSK.
Man er kommet langt i processen. Der er set på stævneplads i Fredensborg – Gammelgrøntholt vang. Der er gode faciliteter i området og masser af parkeringspladser. Detundersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at benytte området.
Der forventes 500-600 deltagere.
Der skal findes nogle frivillige i klubben til at hjælpe. Der skal lidt mere struktur på,inden der sendes flere informationer ud.
Der ses på muligheden for at lave en kort dokumentar/introfilm om O-løb ifm.Divimatchen, som kan anvendes til reklamefremstød.

6. Juleløb 27. december – Mogens er kreativ
Mogens har lavet et løb.
Løbet starter kl. 10.
Søren tjekker, om vi har cafeteriaet til rådighed.

7. Efterårsløbet 15. oktober 2023
Michael og Lars kunne evt. være banelæggere. Børnebanen kan være ren terræn.
Mht. anvendelse af skoven har der været drøftelser ift. hestestier og banelægning iHareskoven. Det er forventningen, at DOF tager drøftelsen videre med naturstyrelsen.

8. Generalforsamling 2023 herunder budget
Bestyrelsesmedlemmerne er på genvalg.
Søren afklarer med suppleant, revisor Peter Nielsen, samt revisorsuppleant NielsHamborg Jensen.
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9. Skole OL – mail vedhæftet
Ligner stjerneløb. Der er meget arbejde, som vurderes at være bedre brugt på andreprojekter, hvorfor der ikke laves skole OL.
Der blev nævnt Find Vej projektet, hvor der er lavet kort i klubregi. Mogens har primærtstået for det. Klubben skal vedligeholde ruterne. Der skal laves opdatering af Find Vejvia en app, og klubben skal melde tilbage på, hvilke ruter vi fortsat vil have/lave nye.
Søren og Mogens afklarer nærmere.

10.Ungdomsløbere i Østkredsen
Genoptagelse af SkovCup har været op at vende på tværs af klubberne. Hillerød FIFtager teten på at finde på et koncept.

11.Klubnavn??
Mht. navneændring er der indtil nu indkommet 1 forslag.
Der vil blive fremlagt et forslag til afstemning på bestyrelsesmødet.

12.Næste bestyrelsesmøde forslag: 23. januar 2023.
I klublokalet i hallen kl. 19.30.

13.Evt.
Budget:Der kommer ikke så mange indtægter fra opdatering af kort, som tidligere. Indtægter erfra løb og forhåbentlig kommer der fra 2 løb til næste år.
Der afsættes et beløb til at anskaffe et nyt telt, der er nemmere at slå op.
Det vil også være en idé at købe nogle nye kontaktløse brikker.
Regnskab for 2022:Der forventes et underskud.


