
 

 

 

Bestyrelsesmøde 

 

Lahnsgade 35 D, 

5000 Odense C 

24.01.2011 

Kl. 19.00 

Deltagere Carsten L, Merete S, Niels R, Kim K, Louise LP,  

Palle Møller Nielsen 

 

Afbud   

   

Dagsorden 1. Beretningen 

2. Forberedelse af generalforsamlingen 

3. DOF skal have flere penge, skal vi hæ-

ve kontingentet? 

4. Planer for det kommende år 

5. VIP arrangement 

6. Andet vi skal have aftalt 

7. Eventuelt 

 

Emne Indhold Hvem 

1. Beretningen 

 Beretningen er udfærdiget og indleveret til 

tryk. 

Der lægges op til dialog/debat om klubbens 

værdier. 

Herunder også klubbens/medlemmernes en-

gagement i afvikling af motionsløb ct. o-løb 

Carsten 

 

 

 

 

Kim 

 Personspørgsmålet blev drøftet. Div. forslag til 

nærmere bearbejdning. 

Kim 

   

2. Forberedelse af generalforsamlingen 

Resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 

Regnskabet udviser et underskud på ca. kr. 

10.000 imod budgetteret overskud på kr. 

10.000. 

Bestyrelsen var enig om, at det ligger fint in-

denfor forventelig afvigelse. 

 

 

   

   

3. DOF skal have flere penge, skal vi hæve kontingentet? 

Hævet kontingent? Budget med udgangspunkt i uændret kontin-

gent medfører 0-resultat. Vi afventer udmel-

dinger fra DOF inden endelig stillingtagen til 

generalforsamlingsoplæg 

Carsten/Palle 

   

   

4. Planer for det kommende år 

 I beretningen er der også et afsnit om kom-

mende planer. Derudover lægger bestyrelsen 

 



op til drøftelse gennem mundtlige bidrag på 

generalforsamlingen. 

Find vej i Danmark Projektet er en del af planerne for det kom-

mende år og skydes i gang efter generalfor-

samlingen.  

Infomøde 03.03.11 i Jægerhuset 

 

Fyns Sprint Cup Der afholdes i Bededagsferien en sprint cup i 

Svendborg, Faaborg og Odense 

 

5. VIP arrangementet 

 18. marts 2011  

 Deltagere: Ny/gammel bestyrelse, udvalgs-

formænd, stævneledere, banelæggere ved 

åbne løb, trænere 

 

   

6. Andet, vi skal have aftalt 

Bevilling af div. om-

kostninger 

Det blev drøftet, hvordan vi sikrer den rette 

prioritering af omkostninger. Drøftel-

se/beslutning pr. mail? 

Bestyrelsen besluttede at bevillingsanmodnin-

ger som udgangspunkt behandles på næstføl-

gende bestyrelsesmøde. 

Akutte bevillingsbehov henvendes til forman-

den. 

 

 

6. Eventuelt 

   

   

Næste møde 7. marts 2011 kl. 19.00 hos Niels, Lahnsgade   

 


