
 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde 

Lahnsgade 35 D 

5000 Odense C 

14.05.2012 Kl. 

18.30 

Deltagere Ellen S, Carsten L, Merete S, Niels R, Kim K  

Afbud -  

   

Dagsorden 1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Find-vej-i 

a. Status 
b. Næste skridt 

c. Økonomi 
4. Jægerhuset 

a. Forskønnelsesaktiviteter 
b. Udlånsperiode 

5. Stafetter 

6. Efterårstur 2012 og Påske 2013 
7. Evt. 

 

Emne Indhold Hvem 

   

1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

 - Klubledertræf 7/6  

 - Træning  

 - Evt. tøj  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 - Godkendt  

3. Find-vej-i 

 Status: Stolper sat op på Stige Ø og Tarup-

Davinde, mgl. lige det sidste vedr. baner. Sti-

ge Ø mangler at komme på hjemmesiden. 

Find-vej-i dag ok besøgt. 

 

Kim ligger på 

hjemmesiden 

 Næste skridt – nye terræner/nye arrange-

menter. Mulighed for events i august septem-

ber m. DOF hjælp. Vi kører 9/9 ifm. Fjordens 

Dag på Stige Ø med opfølgnings events i 

Åløkkeskoven. Passer fint med Fynbo karru-

sellen 13/9 i Åløkke. 

Kim kigger på set 

up 

 Økonomi forbrugt en del midler også på skilte 

til klubhuset. Fra DOF er der modtaget rekvi-

sitter for en del midler. 

 

4. Jægerhuset 

 Forskønnelsesaktiviteter der er nået meget på 

arbejdsdagene. Ca. 30 hjalp til. 

Kim donerer køle-/fryseskab. 

 

 Udlånsperiode: Et medlem ønsker låneperio-

den ændret fra ”10 -10” til f.eks. ”8 – 8” med 

henblik på at kunne udnytte huset til formid-

 



dagsarrangementer.  

Bestyrelsen ønsker ikke at ændre lejeperio-

den, vil man være sikker på at gå i gang må 

man leje det i 2 dage. 

5. Stafetter 

 Der kommer indlæg i kommende klubblad. El-

len gør en indsats blandt ungdomsløberne. 

Merete blandt de voksne og Carsten får noget 

på hjemmesiden. 

Intern præmie? 

Midgårdsormen min. 5 hold. Konceptet lidt 

uklart. 

Ellen 

 

Merete 

Carsten 

6. Efterårstur og Påske 2013 

 Påske: 28-30/3. Vigtigt at holde fast i fælles 

tur. Niels tjekker Kompedal. 

Efterårstur: Vi satser på 26-28/10. Jesper 

Stamp kontaktes vedr. det praktiske. 

Klubmesterskab Tirsbæk 30/9. 

 

Niels 

 

Kim skriver 

7. Evt. 

 Trænersituation efter ferien er uklar. Ellen 

snakker med Rasmus. Nødvendigt med post-

udsættere. Løsning på længere sigt. 

Voksentræning Kim snakker med Maja og un-

dersøger til 5 dages, hvordan det kan deles på 

flere. 

Klubledertræf 7/6. Ønske om indlæg vedr. 

voksentræning. Merete undersøger mulighe-

den. 

Vi er nu 264 medlemmer. 

Ellen 

 

 

Kim 

Mødet slut kl. 20.55 


