Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5. oktober 2022 kl 19 i klubhuset.
Deltagere: Anders Knudsen, Sebastian Hansen, Torben Kristensen, Henrik Mathiesen,
Lykke Berg Mathiesen, Stig Andersen.
Afbud: Henriette Hansen
Referent: Anders
Forplejning: Torben

1. Godkendelse af dagsorden + referat.
Referatet blev godkendt.
Beslutninger:
- referatet må gerne være lidt mere uddybende fremover.
- være på hjemmesiden efter 14 dage. (Derfor skal alle godkende det hurtigt)

2. Gennemgang af erindringsliste.
Intet nyt.
Beslutninger:
- udsende erindringslisten sammen med dagsordenen.

3. Gennemgang af To-do-liste

Alle: Overveje Hvilken indsatsområde skal vi fokusere på?
Det er tidligere besluttet at fokusere på ungdommen.
Beslutninger:
- Anders laver aftale med fritidsklubben om samarbejde.
- Lykke laver forslag til jobopslag for en eller flere ungdomstrænere.
- Punktet skal fast på dagsordenen.

Anders og Sebastian: Find vej i kort
- Der kan ikke downloades find vej i rådmandshaven fra hjemmesiden.

Henrik:
Henrik har indkøbt store opbevaringsposer til det store telt.

Stig og Henrik: Inter-reg.
Intet nyt. Arne spørges mht Nordtyske klubber

4. Gennemgang af økonomi + skyldnere
Økonomi og skyldnere blev gennemgået.

5. Nyt fra samarbejdspartnere (HG, NIU, ØK, DOF)

HG: Der køres meget hurtigt på P-pladsen, så vi vil på mødet d. 2/11 foreslå at der laves et
bump eller males et fodgængerfelt. Der hvor dæmningen var før, ved overgangen mellem gamle og
nye parkeringsplads.
NUI: Vi har deltaget i ”foreningernes dag” og det var et godt arrangement.

ØK: intet nyt

DO-F: Stig strækker sig fra skoleudvalget.
DO-F efterlyser en repræsentant til ”Der nye brugerråd” Storstrømme. Anders spørger et par
emner.

6. Status for og evaluering af arrangementer:
Sjællandssprinten: Torben vil gerne være stævneleder og Anders er den ene banelægger. Der skal
findes endnu en banelægger og en banekontrol. Anders spørger et par emner.
Trail på Klinten: Datoen bliver d. 8/10-23. Lykke finder hjælpere.
Klubmesterskab: Datoen er d. 5/11. Næste år ønskes det at den ikke ligger oven i DM ultalang.

Divisionsmatch 2023: Torben vil gerne være banelægger men der mangler stadig en stævnelægger.

DM Hold 2027: intet nyt

7. Nyt fra udvalgene/ bestyrelsesmedlemmerne:

Forslag fra Jan Koue Larsen (fra Sorø) om en stafet-turnering.
- Anders undersøger nærmere.
Forslag om klubaften som bl.a. indeholder info om O-track, info om O-service og info
om korttegning. Det kan evt. være med spisning.
Beslutning: Der gives tilskud på 100kr til en stor kage og 75kr til en mindre.
Beslutning: Der indkøbes 2 + 2 bannere.
Der søges en person som kan designe et banner til ”Trail på Klinten”

8. Næste møde og forplejningsansvarlig
Næste møde er d. 7/12 hos stig.

9. evt.

