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Referat for mødet mandag den 8. okt. i klubhuset kl. 1900 
Forplejning Trine – Referat Michael 

 
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Ok 
Tilføjelser til dagsorden? 
Ingen 
 

1. Nyt Klubhus fortsat…   Bilag mail fra Enggaard 
Hvor meget giver kommunen i huslejetilskud? Er der et maks. beløb eller er det en fast 
procentsats? – Helle undersøger 
Til Enggaard via udvalget: Hvad får vi for lejen? Er det nyt hus eller ombygning? Er der lavet en 
tegning af en art? Lejen er alt for høj i forhold til hvad vi kan magte.  
 
Ole mener at vi maksimalt kan magte en husleje på 12-15.000 hvor en del efterfølgende 
refunderes af kommunen. Driftbudgettet for 2018 har et negativt resultat, men regnskabet 
bliver formentlig positivt. 
 

2. Klubeftersyn. Invitationer, agenda, lodtrækning løbetest. Bilag 
Fra kl.19.10-19.40: Lotte Nielsen-Mann 
Michael sørger for Årshjul. 
Trine laver udkast til t-løbs kalender som man kan skrive sig på. Elizabeth giver efterfølgende 
Trine input til hvilke områder der egner sig til hvilke momenter. De uddeles som udgangspunkt 
og så må man selv sætte sig ind i det eller finde hjælp til det. På klubeftersyn fås en snak om 
hvad der skal til for at banelæggere kaster sig ud i mere teknik træning. 
Evaluering af instruktørordning. - Elizabeth 
Organisation, mangler 1 bestyrelsesmedlemmer, udvidelse af stævneudvalg, stævneledere, 
voksen træner, ungdoms og skovtrolde trænere (Ole snakker med Anne på forhånd) 
Kort status over klubhusprojekt gives på dagen, nyt input fra Enggaard og kommunen inden? 
Michael sammensætter powerpoint slides med input. 
Helle udsender særlig indbydelse i weekenden til folk fra spørgeskemaundersøgelse. 
Elizabeth laver skema man kan skrive sig på til udvalg – Helle printer i A3 
 

3. Referat talent møde TOP Nord.  Bilag fra møde 18.09.18. 
Godt møde med positivt tilsagn fra alle klubber. 
 

4. Korttegningsplan    Bilag   
Ole foreslår udvidelse af Vælderskovkort i sydvest, han kontakter Helge 
 

5. Stævne aktivitet fremad  Bilag fra møde 01.03.18. 
Helge har meldt sig til at hjælpe til Midgårdsormen i forlængelse af DM mellem 2019. Hvis det 
kommer klubben økonomisk til gode kan der godt være flere medlemmer som hjælper til. Det 
skal koordineres at det bliver forskellige crew til DM mellem/Midgårdsormen og R2D. R2D 
afkortes til kun at være søndag og uden MTBO i 2019.  
Skørping 150års jubilæum 2019 er den 18. september, her har vi samtidig sprint-cup. 
I 2020 melder vi ind på 1. divisionsmatch i foråret. 
 

6. Nyt Stævne udvalg 
Klubeftersyn 



 
7. Brug af Gigant kortet. Evt. Genoptryk? 

Gigantkortet udleveres ikke. 
Der bliver på nuværende tidspunkt ikke tale om genoptryk. 
 

8. Uddannelses aktivitet internt – eksternt 
Introkursus internt – DOF akademi eksternt – trænerkurser 

Alle de folk vi kan komme det skal på kursus, det er ikke et punkt der skal spares på. 
 

9. Evaluering Klubmesterskab 2018.  Bilag Annes evaluering.  
Klubmesterskab i 2019 bliver den 10. august. 
Banelæggerne næste år bliver vinderne fra i år og de tilbydes 2 hjælpere hvis de selv ønsker 
det. 
Ole svarer Anne. 
 

10. Medlemstallet og pengekassen 182 – 150.000 (sidste møde 158 aktive, 199.100 – 
55.000 talentpenge) 

Det store medlemsspring skyldes i høj grad at mange friløbere fra find vej nu er blevet aktive 
(eller meldt ud). 
 

11. Evt. 
Efterretninger: R2D gav ca. 17 tdk. i overskud, kiosken gav ca. 3.750 kr. Naturens Dag sammen 
med DN havde ca. 32 deltagere. Rold Skov OK i 2. division. 
Trine vil gerne fortsætte med t-løbs kalender selv om hun træder ud af bestyrelsen.  
Mette Flyvbjerg har meldt positivt tilbage som nyt medlem af bestyrelsen. – Ole kontakter 
hende inden klubeftersyn. 
Ole spørger Peter Henneby om han vil være menigt medlem af bestyrelsen. 
Elizabeth spørger Helge om han vil lave en liste på overskrift niveau over opgaver an løser i 
stævneudvalg. 
Fritidskonference – Helle tager med, Elizabeth hjælper Helge men kan godt være lidt med på 
standen. Trine vil helst undgå pga. meget arbejde den uge.  
Thomas ønsker at stoppe med layout af O-brevet pga. skade men vil godt fortsætte året ud. Vi 
forsøger at finde en anden, evt. via klubeftersyn. 

 
Rekrutterings tanker: - gøre teknologi til løftestang til rekruttering. Så måske et slogan 
”Sjov motion med GPS tracking i skoven”. I RSOK tilbyder vi ”lørdags motion” 35 lørdage om 
året. Måske tilbud der målrettes børnefamilier søndag formiddag tilbydes som ”Skattejagt” 
eller sjov motion i skoven. Markedsføring? 
2019 rekrutterings event, Find Vej skal erstattes):  

1. WOD, World Orienteering Day sidst i Maj. Støttes af DOF med 
markedsføringsmateriale, som kan benyttes lokalt. 

2. Skole OL i maj 2019. De tre børneolympiske værdier: fællesskab, 
færdighed og fairplay.  Støttes af DOF 

Vi skal være med i begge dele. I forhold til Skole OL er der meget faste rammer som skal 
overholdes. Kombineres med fortræning et par formiddage op til. Det bliver for 2 skoler. 
WOD kunne måske håndteres af Henrik i stedet for Find Vej – Ole spørger 
(Søllerød OK laver Molbo løb et antal gange om året hvor der kommer virkelig mange 
deltagere.) 
Det skal formaliseres at udvalgene kommer til dialogmøde 1-2 gange om året til 
bestyrelsesmøde, nogen udvalg oftere end andre  

– Vi starter med rekruttering/Henrik på næste møde – Helle inviterer til kl.19:30  
– samt ungdomsudvalget – Elizabeth inviterer til kl.19:30 

 
Næste mødedato onsdag den 21. november kl.19 og forplejning Elizabeth 


