
 

 

 

Referat af 

Bestyrelsesmøde 

Lahnsgade 35D, 

5000 Odense C 

19.05.2014 kl. 

19.00 

Deltagere Lone F O, Mads M B, Steen V, Niels R, Kim K   

Afbud   

   

Dagsorden 1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Status på Påske 

4. Status på aktiviteter (skov, kort, arran-

gement) 

5. Tarup-Davinde dagen 24. maj+ Fjordens 

Dag 7. september 

6. Klubtur 

7. Træning 

8. EMIT/SportIdent undersøgelse 

9. Evt. 

 

Emne Indhold Hvem 

   

1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

 - Ingen tilføjelser  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 - Godkendt  

3. Status på Påske 

 - Økonomi ser rigtig fornuftig ud 

- Andet udbytte: Godt samarbejde på tværs 

 

 

 -   

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

 - Sprint 

Manglende opbakning fra klubbens med-

lemmer  

Det bliver nødvendigt at tilpasse antallet 

af ”postpassere” i forhold til det antal 

hjælpere, der kommer! 

 

-  

- AfD 

Der er lidt udfordringer med ruten 

Niels søger løsning 

Hjælperopråb er udsendt. Der må påreg-

nes at vi fra bestyrelsen skal hjælpe med 

rundringning til hjælpere 

”Tak for hjælpen fest”? Stævneledelsen 

høres. 

- Fyns 5 Daws 

Vi laver promovering til AfD. Steen får 

trykt 2000 flyers i Bolbro til udlevering 

- Langesø 

Bemanding på plads 

-  

 



 -   

 -   

 5. Tarup Davinde dagen og Fjordens Dag  

 - Bemanding 

Kim tager tjansen – udleverer flyers til 

Fyns 5 Daws 

- Vi har tilmeldt os Fjordens Dag – nærmere 

aftales på næste B-møde 

 

 -   

6. Klubtur  

 - Hvad gør vi? 

Der er B-løb i Gyttegård 31.08. Vi søger 

en hytte i nærheden af Billund og kombi-

nerer med træning lørdag, f.eks. i Frede-

rikshåb. Mads kigger efter hytte – Kim 

tjekker Jesper Stamp for træning lørdag.  

 

   

7. Træning 

 - Hvad gør vi? 

Punktet udskydes til næste B-møde med 

deltagelse af Lisbeth 

 

   

8. EMIT/SportIdent undersøgelse 

 - Hvem 

Kim tager fat i Jørgen Løvendahl, Erik An-

dersen og Ole Balslev for at få lavet noget 

systematisk evaluering 

- Hvordan 

Arbejdsgruppe 

- Hvornår 

Indmelding til bestyrelsen til september 

med henblik på at kunne fremkomme med 

en endelig indstilling til genrealforsamling 

2015 

 

 

9.Evt. 

 -   

 


