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Emne Indhold Hvem 

   

1. Arrangementsudvalget 

 Steen Vestergaard deltager og fremlægger syns-

punkter/ønsker fra Arrangementsudvalget 

- Arrangementsudvalgets opgave er at sør-

ge for at bemande klubbens åbne arran-

gementer.  

- Arrangementsudvalget ser gerne et tætte-

re samarbejde med de øvrige udvalg spe-

cielt skov og kortudvalget, som udgør 

grundlaget for afviklingen af orienterings-

arrangementer. 

- Ønsker en undersøgelse af muligheder for 

kommende arrangementer. Fx Et idékata-

log over mulige skove og steder for aktivi-

teter og stævner. Det er forventningen at 

den kommende planlægningsworkshop 

kan varetage nogle af disse opgave.  

 

Steen/alle 

   

2. Status på AFD 

 Rapport fra AFD 

- De forskellige funktionslederposter er be-

sat.  

- Der er god stemning i arrangørgruppen. 

- Der er udsendt opfordring til medlemmer-

ne om at tilmelde sig som hjælpere til lø-

bet. 

- 10 km ruten er i år en anden rute end 5 

Steen 



km ruten.  

- Bestyrelsen eftersøger en koordinator til 

”tak for hjælpen festen”  

- Tilmelding til festen senest d.22/5. 2011. 

   

3. Påskearrangementet og sociale aktiviteter generelt  

 Formanden synes, den fælles tur til Påskeløbene 

var en succes, som vi skal følge op. 

- Det er væsentligt at klubben fastholder 

fællesturer og sociale arrangementer. 

- Jørgen Stamp har fundet et sted til Påske-

løbet 2012. Hotel Lakolk på Rømø, hvor 

der er gode faciliteter og beliggenheden er 

i top. 

- Bestyrelsen ser gerne at det bliver lettere 

for klubbens medlemmer at arrangere og 

koordinere fælleskørsel og overnatning til 

løb og stævner. 

Kim 

   

   

4. Vision 2015 

 - Bestyrelsen deltog i marts måned i et Visi-

on2015 møde i Sydkredsen. 

- Det er besluttet at Odense Orienterings-

klub melder sig klar til foråret 2012 med 

et find vej i projekt. 

Alle 

   

   

5. Status på Find-Vej 

 Der er afholdt medlemsmøde og nedsat en ar-

bejdsgruppe, som er i gang. Status på arbejdet  

- Projektgruppen er ved at samle informati-

oner ind omkring interesse for projektet 

således at der kan blive lavet et overblik 

over interessenter. 

- Kim Kongstad er inviteret til at holde op-

læg omkring projektet hos Odense Kom-

mune.  

- Projektgruppen afventer lige nu tilkende-

givelse om interesse hos kommunen 

Kim 

   

   

6. Status på hjemmeside 

 Der er etableret en facebook profil for klubben, 

hvor de øvrige bestyrelsesmedlemmer gives ad-

ministrator adgang.  

Der bliver oprettet et link til facebooksiden fra 

 



hjemmesiden.  

Bestyrelsen forhører sig hos medlemmerne om 

deres holdning til brug af interaktiv hjemmeside.  

   

7. Planlægningsworkshop 

 D.11. Juni 1011 

Bestyrelsen drøftede formen for workshoppen. 

Der er udsendt invitation til kortudvalg, skovud-

valg, arrangementsudvalget og træningsudvalg. 

 

Alle 

   

8. Kredsen 

 Der er stadig flere forespørgsler ude hos med-

lemmer der kunne være interesseret i at stille op 

til valg til kredsudvalget.  

Alle 

   

9. Evt 

   

 


