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Hos Lars, Gyngemose Parkvej 21, 2 tv, Søborg

Referat fra bestyrelsesmøde i OK Skærmen den 29August, 2022
Tilstede: Hele bestyrelsen minus Michael

1. Valg af referent.Henrik blev valgt som referent.
2. Godkendelse af referatReferatet fra mødet den 9 Maj, 2022 blev godkendt.
3. Siden sidste møde

3.1. Klubløbet d. 25. majGodt og hyggeligt klubløb. Der var mange potentielt nye medlemmer men lidtskuffende opbakning fra klubbens medlemmer. Der var både god mad og fedepræmier, så ”what not to like”. Derfor opfordres alle til at møde op næste gang.Derudover fik Søren lært en masse om MEOS på den hårde måde.
3.2. Skovhuset – The Great OutdoorsDer er sat en bane i skoven i forbindelse med et event i Skovhuset på ballerupvej. Dermangler muligvis en post på banen. Posten er ”stjålet/fjernet” hele to gange af SF filmsom er i gang med at optage en film i skoven. Søren er i ”dialog” med SF film omerstatning for de mistede skærme.
3.3. Stjernelege i Værløse.Skærmen deltog i stjernelegene som er et tilbud til Furesø kommunes 5. klasser. I altvar der 120-130 elever ude at løbe på to baner omkring Værløse Idrætspark. De flesteincl. Søren og Kirsten syntes at det var sjovt.

4. Aktivering af ”sovende” medlemmer/klubben i fremtiden?Bestyrelsen savner inspiration til aktivering af en større del af klubbens medlemmerne.Bestyrelsen forslår at vi udvælger nogle flere løb som ”klubløb” hvor vi gør en aktivindsats for at få flere medlemmer med.I efteråret er der en del løb, hhv. 2 stk Divimatcher, klubløbet den 16, og eventuelt HöstOpen på Bornholm. Vi vil gøre en aktiv indsats for at få flere med til de løb. Senere påsæsonen er VinterCup en mulighed.
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5. Klubløb i efteråret/juleløb?Der er ikke rigtigt plads i kalenderen til endnu et klubløb så næste klubaktivitet bliverJuleløbet.
Juleløbet bliver den 27 December. Vi mangler en banelægger. Søren snakker mednogle mulige emner. Louise, Katrine, Søren og Henrik arrangerer spisning.

6. Divimatch i Tokkekøb Hegn 18. septemberLouise sørger for forplejning til Divimatchen. Henrik og Louise bager kage til den 18.Derudover vil Louise købe sodavand og øl, samt noget slik. Klubben betaler.

7. Efterårsløbet d. 2022.10.16Der er funktionsledermøder den 14. September og der er styr på tingene. Banerne erklar til at bliver send til skoven i slutningen af denne uge.Vi bør informere MTB og rideklubberne om at vi holder løb på dagen.
8. Næste bestyrelsesmødeNæste bestyrelsesmøde er aftalt til den 7 November

9. Evt.


