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Hvem
1. Evt. tilføjelser til dagsorden

-

Palle. Løbstilmelder, 5 daws

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
-

Godkendt

3. Kasseren
Regning fra Odense Kommune på gymnastik
sal
Trænerspørgsmålet skal meldes til Palle
Vi er udtaget til kontrol hos kommunen
Skovpulje obs. på ansøgninger
Regnskabet pr. dd ser godt ud trods stort forbrug på klubhuset. Prognose for året tæt på
0, kassereren er tilfreds.

4. Træningssituation
Der er fundet en løsning på træningen for de
kommende måneder, arbejdet deles ud på flere skuldre, men med faste ”opvarmere”
Omkring efterårsferien skal der laves en plan
for det kommende år.
Lave en klubmail, hvor man kan byde ind på
forskellige opgaver.

KK

5. Klubtur
Jesper Stamp kan ikke i den planlagte weekend men i stedet den 2. til 4. november. Vi
fastholder weekenden, men mangler melding
på sted.

6. Aktiviteter
Planlægningsdag aflyst pga mange afbud
-

Klubmesterskaber: 5000 m og natuglen
planlagt. Koordineres med Svendborg, Kim
undersøger. Sidste weekend i oktober.

-

AHA: Carsten A og Rasmus I skal arrangere. 15/12.

-

Juletur: Kim kontakter Klaus Juel
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KK

-

Julefrokost: en del af den mail hvor man
kan byde. 15/12

-

Nytår ligesom sidste år 31/12, der er styr
på kransekagen!

-

Vintertræningsløb: januar-februar koordineres med Fåborg/Svendborg, banelæggere: JS skal ta` en. Banelægningskursus
som oplæg for banelæggerne til træningsløbene, Kim undersøger med Jørgen Olesen og Løvendahl.

-

Gymnastik der er fundet en ny instruktør
Pernilla Olsson, start her til efteråret.
7. Evt.

Find vej i løb Stige Ø i søndags ca. 50 var ude
at prøve.
Løbstilmelder og 5-daws koordinator søges, vi
overvejer emner.
Påsken 2014 møde med skoven hurtigst muligt for en afklaring.
Arrangementer 2013, forårsløb.

Næste møde 12/11.
Mødet slut kl. 20.49

NR kontakter Mogens Nielsen hurtigst muligt.

