Referat af
Bestyrelsesmøde
Deltagere

Jægerhuset,
5000 Odense C
25.08.2014 kl.
19.00

Lone F O, Mads M B, Steen V, Niels R, Kim K
Torben R, Lisbeth S

Afbud
Dagsorden

Emne

1. Evt. tilføjelser til dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på aktiviteter (skov, kort, arrangement)
4. Fjordens Dag 14. september
5. Klubtur
6. Træning
7. EMIT/SportIdent undersøgelse
8. Evt.
Indhold

Hvem

1. Evt. tilføjelser til dagsorden
-

-

-

DM 2017??
AfD. 30.05.2015?? OK fra bestyrelsens
side
Nye telte.
Steen forbereder et indlæg om emnet til
næste bestyrelsesmøde
Vintertræningsløb
Niels og Lone koordinerer med Faaborg og
Svendborg
Vi byder ind med tre skove
Fyns

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på aktiviteter (skov, kort, arrangement)
-

Divisionsturnering
Bus bestilt
Kim sender erindrings SMS onsdag

-

Langesø
Lisbeth har styr på kiosk
Torben kan selv printe kort på klubbens
egen printer.
Bestyrelsen bakker op ift. kvaliteten
Børnebanerne lægges i samme område
som ”sædvanligt” uden at kollidere med
de øvrige aktiviteter
Find-vej-i baner inkluderes i tilbuddene
Klubbens medlemmer skal aktiveris i at til-

Steen

trække deltagere
Bemanding på dagen er overbooket!!
-

5000 m
Er arrangeret af Allan og Jacob til 25.09
Natugle
Er arrangeret af Allan og Jacob til 20.11

-

Banko
Banko afholdes ikke.

-

AHA løb
Kim finder vinderne og aktiverer

-

Julefrokost
Carsten spørges

-

Nytårscross
Kim laver det som sædvanligt

4. Fjordens Dag
- Bemanding
Medlemmer spørges i rundskrivelse
-

5. Klubtur
Hvad gør vi?
Vi overvejer til næste bestyrelsesmøde flg:
- Hvornår (forår/efterår)
- Hvor
- Med/uden overnatning
6. Træning

-

Status på ny træner
Det er lykkedes at få hyret en god ressource i Anders Winther.
Han gør et rigtig godt indtryk – meget
struktureret og med positiv tilgang
Lisbeth sørger for at aflaste, så vi undgår
hurtig udbrænding
7. EMIT/SportIdent undersøgelse

-

Status
Kim tager snarest fat i undersøgelsesteamet
8.Evt.

-

