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1. Evt. tilføjelser til dagsorden
-

-

For hurtigere og bedre koordinering inviteres udvalg fra nu af og fremadrettet med
til bestyrelsesmøderne.
Ingen

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
-

Ingen

-

Næstformand – CL fortsætter.
Sekretær – CL fortsætter
Evt. prokura blev drøftet og besluttet at
tildele til formand sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Fremadrettet skal vi også se på det praktiske i forhold til kasseren, Palle inviteres til
næste møde for at drøfte dette.

3. Konstituering

-

KK

4. Status på aktiviteter (skov, kort, arrangement)
-

-

DH løbet – Velgennemført, SV skriver en
tak til hjælperne og får samlet op på erfaringer og materiale forbrug, så der er en
manual. 232 tilmeldte, ok økonomisk resultat.
Langesø – Planlægningen går godt.
Påske – Kører på skinner, 39 tilmeldt klubtur, 52 til løb.
Sprint – Bogense, Jørgen Løvendal tegner.
Besætning af opgaver ikke uddelegeret
endnu.

SV

-

-

-

AfD – 6/6, fest dagen efter i klubhuset. KK
tjekker at klubhuset er ledig.
Fyns 5 Daws – Tarup-Davinde vil have
penge, KK tager en snak med kommunen.
5. Divisionsmatch
Optimering af hold, Preben Chris har været indpisker, CL kontakter PC for finjustering af holdet.
Mangler nogen – pt. 69 tilmeldte.
Telte, bannere – Medbringes, det koordineres til tirsdagstræningen.
6. Find-vej-i dagen 13. april

-

Der ligger en del materiale til nogle skoler
på loftet LS kigger på det.
Skal foregå på Stige Ø, skal undersøges
om nogle ungdomsløbere kan hjælpe med
at instruere.
7. Træning

-

-

Status – Plan lavet frem til sommerferien.
Der er typisk 20 til træning ligeligt fordelt
mellem ungdom/voksen.
Behov for tilpasning/ændringer? – Ikke
umiddelbart.
8.VIP

-

29 tilmeldte, CL har styr på mad, Lone
står for borddækning, NR står for vin.
Underholdning NR kigger på det.

9. Rapport fra DOF Repræsentantskabsmøde
-

Carsten og Torben berettede, vedr. skovadgang, o-service, workshops mm.

-

15/5 med skovudvalg og kasserer
28/8
9/10
4/12
29/1 2014

10. Møder i 2013

11. Evt.
Mødet slut 21.10

Påsken 2014 er på skinner.
Lisbeth har fået Fynske Idrætsforbunds lederpris.

KK

