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Bestyrelsesreferat 

Bestyrelsesmøde mandag den 21. august 2017 kl. 18:00. 
 
Deltagere: 
Anette Lindegaard Christensen (ALC) 
Sanne Kolenda (SLK) 
Anton Lauritzen (ANL) 
Jan Thiesen (JAT) 
Søren Klinkby (SØK) 
 

Valg af referent 

Anette Lindegaard Christensen valgt til referent. 

 

Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2017 

• Referat underskrevet uden bemærkninger.  

• Bestyrelsen foretog en vurdering af, hvorvidt dagsordener og referater skal offentliggøres. Det 
kræver en vis kvalitet ved referaterne ellers kan det være svært at forstå for udenforstående. 
Bestyrelsen har besluttet, at referaterne fremover lægges på hjemmesiden. 

Referater skal være sendt ud til godkendelse senest fire dage efter hvert bestyrelsesmøde og være 
godkendt af alle i bestyrelsen inden en uge efter bestyrelsesmødet. 

Fremover skal referater ikke gennemgås, som første punkt på bestyrelsesmøder.  

Aktionspunkter skal fremgå tydeligt af både referat og dagsorden, og dagsordenspunkter vil 
fremadrettet være nummereret.  

Aktionspunkter fra sidste møde  –  kort status 

• Find vej i projekter og vedligeholdelse (JAT). DO-F har layoutet foldere, men kortene deri trænger 
til at blive opdateret, ligeledes er der også et behov for at tjekke pælene i skoven. I forbindelse med 
en klubudviklingsaften vil Bestyrelsen forsøge at nedsætte et ”Find-vej-i Udvalg.” 

• Hjemmesiden (ALC/ANL). Der er blevet afholdt et møde og hjemmesiden er blevet gennemgået, 
men er endnu ikke blevet opdateret. 

• Klubhus/opmagasinering (JAT). Til maj måned næste år får vi ikke længere et driftstilskud til 
klubhuset og klubben skal rømme klubhuset. Fra kommunen anerkendes det, at klubben har behov 
for et depotrum, der er dog ikke nogen løsning nu. Kommunen vil vende tilbage.  

• Klubledermøde den 12. juni. JAT/ANL deltog ved mødet. Af informationer fra mødet: 
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- Der kommer et nyt depot - sandsynligvis i Allerød 

- Der kommer en ny beregnervogn. 

- Overvejelser om et kredsmesterskab i sprint. 

- Afgifter til DO-F blev drøftet. Der er sendt et spørgeskema ud. 

 

Indkomne mails 

• Invitation til kursus: ForeningsLederAkademi afsendt af Holbæk Kommune. Bestyrelsen vælger ikke 
at deltage, da det tager for lang tid. Bestyrelsen overvejer deltagelse i DO-F’s 
klubudviklingsworkshop den 23. september. 

• DO-F akademiet 2018 afholdes den 13. januar. Gert spørger efter emner. 

 

Emner til debat 

Klubudviklingsaften 

Klubaften flyttes til fredag den 29. september. På programmet er løb kl. 17, herefter en spisning og 
workshop. 

Bestyrelsen har fundet fire udfordringer, som skal i spil under workshoppen. 

Stævner – 1. prioritering  

Udfordring: Vi vil gerne arrangere de stævner, som er passende for en klub, som vores og vi vil gerne 
aktivere mange medlemmer i dette arbejde. 

Spørgsmål: Jan sender mere senere. 

Træning – 3. prioritering 

Udfordring: Vi er omkring 120 medlemmer i klubben, men der kommer ikke ret mange til træning.  

Spørgsmål: Hvordan bliver vi flere medlemmer til træning? 

Børne- og Unge – 2. prioritering 

Udfordring: Udvalget oplever at der ikke er noget særligt stor sammenhold blandt børn og unge i klubben. 

Spørgsmål: - Hvordan kan vi bedst muligt styrke sammenholdet blandt klubbens børn og unge? 

Aktivitet – 4. prioritering 

Udfordring: Der er kommet rigtig mange nye i klubben og det er efterhånden svært at ”kende alle”, fordi 
klubben er blevet stor. 

Spørgsmål: Hvordan skal vi fortsat kende hinanden og vide hvem de andre er, så vi ikke er fremmede for 
hinanden? 
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Klubbens 50 års jubilæum 

Jubilæet er den 16. januar 2018. Jubilæet vil blive markeret ved tre arrangementer: 

• Den planlagte bysprint i 2018, bruges samtidig som jubilæumsløb. Hertil skal nedsættes en 
arbejdsgruppe. 

• Klubben byder muligvis lagkage ved Pinseløbet. 

• Den klubfest, som vi plejer at holde laves til en jubilæumsfest. 

Anette laver pressemeddelelse i januar måned. 

 

Orientering fra udvalgene 

Økonomi(ANL)  

Kassereren savner et regnskab fra Fidusturen.  

Klubben har fået to numre til mobilepay. Hver transaktion koster 75 øre.  

Der er kommet 9 nye medlemmer til klubben og antallet af medlemmer er nu oppe på 124.  

Der er pt. 64 tilmeldt til divisionsmatch. Da klubben betaler for deltagelse, bliver det en stor udgiftspost, 
som dog stadig ligger nogenlunde inden for det budgetterede.  

Stævneudvalget(JAT) 

Ansøgning om SI-udstyr til Sjællandske Medier – Jan har ikke hørt noget. 

Trailløbet på Orø bliver aflyst, da der er for få tilmeldinger. 

Nytårsstafetten afholdes i Boserup Skov. Bjark, som stævneleder og Connie, som føl. 

VTR-planlægnings-mødet afholdes på onsdag. Der skal arbejdes på, at klubmesterskabet bliver afholdt 
søndag den 3. december. Klubben byder ind med Stokkebjerg i november og Munkholm i januar eller 
februar. 

Køge foreslår, at der bliver jagtstart i alle klasser. Bestyrelsen mener ikke, at det er en god idé jagtstart på 
grøn og hvid bane. 

Kortudvalget(JAN) 

Brorfelde er rentegnet. Munkholm og Stokkebjerg revideres. Skolekort til Stenhus Gymnasium er under 
udarbejdelse – gymnasiet betaler klubben 5000 kr. for kortet. Der skal tegnes et sprintkort over Holbæk By.  

Der er kommet en helt ny IOF-kortnorm. Er det et muligt emne til en klubaften? 

Der satses på at klubben arrangerer et stævne i 2018, som kan foregå i Anneberg Skov. 

Aktivitetsudvalget(SLK) 

Klubmesterskabet afholdes med samme klasser, som sidste år. Jubilæumsfesten afholdes den 19., 20., 26. 
eller 27. januar. 
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Træningsudvalg(SØK) 

I oktober er der VTR-nat om tirsdagen og vi skal byde ind med tirsdag den 24. oktober. 

Fra november til og med januar er der PLOT om tirsdagen. 

Om vinteren bliver der ikke lørdagstræning. 

 

Børne- og Ungdomsudvalget(ALC) 

Ingen kommentarer. 

 

Eventuelt 

Den 20. september skal der holdes orientering for tre skoleklasser fra Ågerup skole i Munkholm Skoven. 
Der skal laves noget materiale, som de kan få med hjem efter arrangementet. 

 

Aktionspunkter 

Aktionspunkt Hvem   Hvornår 

Nummererede dagsordenspunkter JAT Inden næste bestyrelsesmøde 

Opdatering af Find-vej-i gennem et nyt udvalg Bestyrelsen Ved klubaften den 29. september 

Pressemeddelelse vedr. jubilæum ALC Januar 

Planlægning af jubilæums-bysprint JAT Ikke bestemt 

IOF-Normer – tema for klubaften JAT/SLK Ikke bestemt 

Skole-orientering i Munkholm Skov JAT 20. september  

 

Næste møde 

Mandag den 9. oktober klokken 18.00 – stedet finder vi senere. 

Forslag til emner til næste møde: 

• Klubhusproblematik – ingen fast tilhørsforhold 

• Hvad er reglerne for familiekontingent + ungdomskontingent? 

 


