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Deltagere Ellen S, Carsten L, Steen V, Niels R, Kim K, Tor-

ben R, Lisbeth S og Palle Møller Nielsen (under 

punktet økonomi). 
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Emne Indhold Hvem 

   

1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

 - Resultatopgørelse, Sprint Ærø, Klubme-

sterskab, Julefrokost, AHA, DOF akademi-

et 25/1, kortsalg til skovejer. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 - Godkendt  

 -   

3. Status på aktiviteter (skov, kort, arrangement) 

 - DH løbet: 2. søndag i marts 2014. Der 

skal tjekkes op på evt. kollision. 

- Sprint (Ærø?): Satser på 24-25/5, OOs i 

Kerteminde. Snak om sprintløb på Ærø i 

2015. Fåborg/Svendborg oplæg med 2 løb 

og OO/Melfar de 2 andre på Fyn. Stem-

ningen var at lave alle løb på Ærø. 

- AfD: Der har været evaluering med 

Ssport. Der planlægges også løb til næste 

år, på uændrede vilkår. KK vender det 

kontraktlige med Gerhard. Dato var til 

drøftelse lørdag d. 17/5 er førsteprioritet, 

torsdag d. 15/5 anden prioritet. 

- Fyns 5 daws: Snak om kort til næste år. 

- Påsken 2014: Detaljer drøftet 

- Terminskalender: KK har meldt det ind 

som vi aftalte sidste gang, vi har ikke hørt 

nogen tilbagemelding. 

- Vintertræningsløb/skove: Forslag til vores 

løb: Høgsholt, Langesø N, Onse 

KK tjekker op på Morud. 

Endvidere skal der tjekkes op på Ravnholt 

og Ferritslev. 

- Klubmesterskab: Svendborg tilbyder at la-

ve fælles klubmesterskab 2/11. 

 

 

 

SV tager indstil-

lingen med til mø-

de med de andre 

klubber 
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LS går videre 
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KK 

 

 

KK svarer 



- Julefrokost 14/12 

- AHA 14/12 (hvem arrangerer?) 

- Andespil 7/11 

CL til klubblad 

CL til klubblad 

LS laver indbydel-

se til klubblad. 

 -   

4. Divisionsmatch  

 - 22/9 Als N og 6/10 Vejle S. 

- Reklamering CL tjekker med Preben C om 

at være indpisker. 

- Bus, ja til begge løb - CL laver indbydelse 

til bus start klubhus og stop ved McD. 

 

CL 

 

 

CL 

   

5. OOs Facebookside 

 - Hvad vil vi med den? Skal gøres mere ak-

tiv, EL gør CL til admin. 

- Skal der mere styring på? Ja: Mærkelige 

reklamer slettes. 

 

EL/CL 

   

6. Træning 

 - Status kører godt med at få bemandet. 

- Aktiviteter i efteråret er planlagt og med 

banelæggere, der vil blive lørdags løb 9/11 

og 30/11.  

 

7. Evt. 

 - Økonomisk status: Ser fornuftig ud, lidt 

færre medlemmer end budgetteret. Ryk-

kere er udsendt, drøftelse af hvad vi skal 

gøre med ikke betalte, hver enkelt vurde-

ret individuel. 

- Fjordens dag på søndag - KK ta`r den. 

- Stafetsamarbejde vi er positive overfor 

ideen. 

 

Mødet slut 21.45 


