
Referat af Bestyrelsesmøde den 30.03.2022

1. Valg af referent
Louise er valgt

2. Godkendelse af referat
Referat godkendt

3. Velkommen til Louise
Hej hej og tak

4. Opfølgning fra generalforsamling
Omkring vores eventuelle ændring af klubnavn skal vi have sendt en føler ud til klubbens
medlemmer. Hvad er stemningen for ændring af klubnavn og hvad skal det evt. ændres til.
Der arbejdes på at finde en platform hvor der kan meldes ind/afstemmes.
Indtil da vil Søren skrive ud i næste månedsbrev at forslag til nyt navn kan sendes til hans
mail.

5. Nyt på Facebook
Michael har fået oprettet en side hvor DOF kan hente begivenheder fra OK Skærmen.
I skrivende stund til opslag på de 4 lørdagsløb i april.

6. 2 eksterne aktiviteter
Den første aktivitet er en opfordring fra Skovhuset om arrangement af et o-løb omkring
Skovhuset i forbindelse med The Great Outdoors, der har til formål at fokuserer på
udendørs aktiviteter og arrangementer for børn og voksne.
Den anden aktivitet er invitation til stjerneleg som er d. 23. august i Værløse idrætspark.
Hvad kan Skærmen få ud af det? Vil det kunne reklamere for OK Skærmen til et brede
publikum i Værløse/Furesø Kommune?

7. Familieorientering i april
Vi har prøvet en del tiltag for at lokke nye medlemmer til, så nu giver vi dette projekt et
skud. Linket til arrangementet ligger inde på Orienteringsløb.dk med link til vores egen
Facebook side. Der er yderligere opslag om arrangementet i Rema1000, på biblioteket, på
Facebook i gruppen Hareskovby og på Aula på Hareskov skole. Vi krydser fingre for, at der
kommer aktivitet ved løbene.

8. Divisionsmatch
Husk nu at få jer tilmeldt!



Der er snakket om, om der fremadrettet skal sendes rykkere ud til medlemmerne som Ulla
gjorde evt. med forslag til bane så vi kan sikre flest point. Søren tager fat i Steen omkring
hvordan vi griber det an. - Dette er i skrivende stund allerede sat i værk.

9. Evaluering B&U, FB, hjemmesiden, Orienteringsløb.dk
Michael har fat i Jakob fra DOF som er Facebook nørd, omkring et optimerer vores
Facebookside.

10. Depot i Hareskovhallen er flyttet
Bestyrelsen tager over for Ole Kjærgaard som materielforvaltere. De gamle aluminiumsskab
er/skal skrottes. Vi skal have en seddel på indersiden af skabslågen i vores lokale i Hallen,
med overskriften ”Hvad mangler vi”. Her kan man skrive på når vi er løbet tør for kort og
lignende.

11. Næste bestyrelsesmøde
Bliver torsdag d. 12.05.2022 kl. 19.30 hos Katrine

12. Evt.
Klubaften bliver onsdag d. 25. maj
Bestyrelsesmiddag bliver torsdag d.28. april. kl. 19.00. Louise booker bord på Restaurant
Mediterraneo (i Værløse).


