
 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde 

Prins Haralds Allé 

18 

04.12.2013  

kl.19.00 

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

Afbud   

   

Dagsorden 1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Status på aktiviteter (skov, kort, arrange-

ment) 

4. AfD afklaring/oplæg til GF 

5. Klubblad 

6. Generalforsamling 

7. Træning 

8. Løbstilmelder 

9. Evt. 

 

Emne Indhold Hvem 

1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

 - Gæld på løbskontoen 

- Orientering vedr. diverse 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 - Godkendt  

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

 - DH løbet - kører bortset fra AL-banks spon-

sorat er ophørt. Tilmeldingen er åbnet. Ny 

speaker overvejes.  

- Sprint - bliver Ærø i 2015 det er sat på skin-

ner. 2014 vores løb er Kerteminde, banean-

tallet sættes ned.  

- Påsken 2014 - Kører meget godt, loft på 

1800, primærfunktionslederne er udset frivil-

ligtilmeldingen har kørt et stykke tid. 

- Terminslisten - Vi har et efterårsløb i Langesø 

21/9. Vedr. langtidsterminslisten tjekker Kim 

op med Mogens Nielsen vedr. hvornår de bli-

ver afgjort. 

- Vintertræningsløb/skove -  Vinterløbene er 

planlagt, starter 11/1 og kører til 22/2 ialt 7 

løb. Vi skal lave 3 løb, der er fundet bane-

læggere til 2 af dem. Niels finder den sidste. 

- AHA - Thomas Uhlemann og Ib Clausen ar-

rangerer 

- Julefrokost - der er pt. 11 tilmeldte, er blevet 

markedsført på alle kanaler fra august.  
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4. AfD afklaring og oplæg til GF 

 - Dato 5/6. kl. 17.45. 

- Kontraktudkast var fremsendt og blev under-

skrevet af formanden. 

- Første planlægningsmøde på mandag med 

SSport.  

- Lisbeth og Gerhard tager den sidste tørn i 

 



stævneledelsen, Carsten Lausten går ind i 

stævneledelsen. 

- Vi lægger op til drøftelse igen på GF, og læg-

ger op til en kontingents stigning for at for-

berede en fremtid uden kvindeløb. 

5. Klubblad 

 - Redaktøren har sagt op efter beretningen. 

- Ny redaktør?? Skal vi fortsat have et blad?  

- Der laves opslag i næste klubblad hvor der 

søges ny redaktør alternativt en webredaktør 

til at forbedre hjemmesiden. 

- Tages også op på GF også fordi det koster 

penge, hvorvidt vi skal fortsætte med at ud-

give bladet. 

- Vedtægterne redigeres for at tage forbehold 

for at vi evt. ikke har et klubblad således at 

skriftligt varsel præciceres til også at omfatte 

email og hjemmeside. 

 

 6. Generalforsamling  

 - Dato 13/2, dirigentforslag blev aftalt. 

- Valg (afløseremner), emner drøftet. 

- Emne til drøftelse på GF 

KK spørger em-

ner. 

   

7. Træning 

 - Status - pænt besøgte træninger. 

- Fungeret godt med teori torsdag med oplæg 

til lørdagsløbene. 

 

8. Løbstilmelder. 

 - Opsigelse modtaget fra Jenni. Emner drøf-

tet, KK prøver at sælge den. 

KK 

9. Eventuelt 

 - Løbskonto orientering vedr. skyldnere  

 - Diverse orientering - DOFs repræsentant-

skabsmøde 1/3 vi skal finde en deltager, 

Sydkredsledermødet præsenterede Find veji 

plus, med utroligt mange muligheder, hvis vi 

har nogen der brænder for det skal vi koble 

os på. Henvendelse vedr. naturløb 2014. 

KUM 2014 i Sydkredsen - Sydkredsen arran-

gerer åbenbart kollektivt der indbydes til 

åbent møde 17/12, vi prøver at finde en del-

tager.  

- Kick off møde det skal være let at være frivil-

lig i Odense. CL prøver at deltage KK sender 

mail videre.  

- Næste møde 29/1 

 

Mødet slut 21.45 


