
Referat fra bestyrelsesmøde i HSOK. Mandag den 7. oktober 

2013 

Til stede: Bjarne, Ruth og Rolf. Stig meldte afbud på grund af sygdom 

       

1. Valg af referent 

Rolf 

2. Vi fik ikke tilladelse til en container – så den bortfaldt. Nu er der en åbning 

alligevel, da hallen jo har fået lov. 

Vi søger igen. Rolf kontakter i første omgang Jesper i klubben. 

3. Overblik over klubbens økonomi 

Det ser fornuftigt ud. Økonomien er god, trods store betalinger til DOF 

4. Trailer. Det er billigere at leje en trailer, der er rigtig stor, end at købe en lille 

en, som vi skal holde øje med. 

Vi køber ikke en trailer, men lejer når der er behov. 

5. Målportal er stadig aktuel 

Bjarne overtager sagen fra Stig og har lov til at købe for 15000 kr. 

6. Ved kvindeløbet blev der ikke reklameret = ingen deltagere. Hvor meget skal vi 

ofre på reklame? 

Vi ofrer en del på ½marathonløbet. Flyers og plakater. Vi håber det betaler sig 

7. Computer til Jørgen 

Vi er positive og afsætter penge til nye computere, når Jørgen skønner det er 

nødvendigt. 

8. O-ringen 

Bjarne har taget initiativ til leje af hytte med plads til over 20 personer. Jørgen bliver 

klubbens tilmelder og Rolf giver ham koder til eventor. Der er en del penge at spare ved 

at tilmelde sig allerede nu – før første november. 

9. Skyldnere. 

Betaler de ikke deres regninger trods rykkere, smides de ud, uanset hvad de hedder. 



10. Klubrengøring mm. 

Arne har sygeorlov knap 2 måneder endnu og indtil videre har Søren overtaget hans 

opgaver. Vi håber at Arne genoptager sit job igen. 

11. Forsikring. 

Udstyr som opbevares hos medlemmer er ikke omfattet af klubbens forsikring. Ruth 

undersøger hvor meget det koster at forsikre dette og om merprisen står i forhold til 

risiko og værdi. 

12. Spisning i klubben 

Der bliver fællesspisning i klubben mandag den 25/11. Målgruppen er dem, der har 

trænet til ½ maraton, men alle er velkomne. 40 kr/næse. 

13. Den kommende generalforsamling 

Vi regner ikke med at Stig vil fortsætte og Henrik skal under alle omstændigheder 

erstattes. Vi leder efter emner, der har lyst til at træde til og har nogle i tankerne… 

Grundet erfaringerne fra det forløbne år stilles der forslag om en ændring af klubbens 

love, så der på generalforsamlingen også vælges suppleanter til bestyrelsen. 

Rolf sender et forslag til ændring af lovene inden næste nummer af Sokken, så det kan 

komme til afstemning på den ordinære generalforsamling i februar.  

 

 

 


