
 

 

 

Indkaldelse til 

Bestyrelsesmøde 

Jægerhuset 

5000 Odense C 

14.11.2012 Kl. 

19.00 

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

Afbud Merete S  

   

Dagsorden 1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Tilslutning til aktiviteter 

4. Vintertræning 

5. Status på aktiviteter i 2013 og 2014 

6. Generalforsamling – valg 

7. Evt. 

 

Emne Indhold Hvem 

1. Evt. tilføjelser til 

dagsorden 

- Bemanding 

- Trænersituationen 

- Julefrokost arrangement 

 

 

2. Godkendelse af 

referat fra sidste 

møde 

- Godkendt med den bemærkning at AHA 

løbet er d. 8/12. 

 

 

3. Tilslutning til akti-

viteter 

Der har været jammerlig tilslutning til di-

visionsløb, klubmesterskab og klubtur. 

På trods af rimeligt fyldig markedsføring. 

Hvad gør vi?? 

 

 

 - Sættes på som tema til generalforsamlin-

gen. 

 

 

4. Vintertræning Har vi styr på skove, banelæggere mm? 

Jesper Stamp vil gerne tage en eller to, Niels 

tjekker op med yderligere emne. 

 

 - Møde med SVOK og FOK i nærmeste frem-

tid for at koordinere. 

 

 - Høgsholt, Broby, Ørsbjerg evt. Langesø N.  

 - Niels følger op Niels 

 

5. Status på aktivite-

ter i 2013 og 2014 

- B-løb i Langesø S 

- Sprint 

- Påskeløb 2014, styr på FOKs og OOs løb 

der bliver i Krengerup, mangler lidt detal-

jer vedr. SVOKs.  

 

 - Der følges op på om der er styr på be-

mandingen. 

 

 

6. Generalforsamling - 14.02.2013  



- Valg: Der skal findes en ny formand. Der 

blev lavet en liste over emner til bestyrel-

se. 

- Emner: Se under 3. 

Kim tjekker op 

 

7. Evt. - Bemanding: Julefrokost:? – Juletur: Klaus 

Juel – Fyens 5 daws: Morten Mølgaaard – 

O-service: Jenni Volmar – Bestyrelse: se 

under pkt. 6 – Dalum-Hjallese: ? emne fo-

respørges. 

- Trænersituation: alt er fint. 

- Gave regulativ: CL oplæg:  

- Udgangspunktet er at det er aktive medlemmer 

der hjælper til når klubben har brug for det, det 

behøves ikke at være nogle tunge poster, men 

dem der som minimum stiller op trofast til AFD, 

Dalum Hjallese etc. arrangementer. 

Beløbsloft på 200,- kr (2-3 flasker god rødvin) 

Vi giver til runde fødselsdage 50+, og ikke andre 

festlige begivenheder. 

- Næste møde 23/1 kl. 18.30 

 

 


