
 

 

 

Referat af  

Bestyrelsesmøde 

Jægerhuset,  

5000 Odense C 

8.12.2014 kl. 

19.00 

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

Evt.: Torben R, Lisbeth S 

 

Afbud   

   

Dagsorden 1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Generalforsamling 

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

gement) 

5. Voksentræningskursus 

6. Klubtur 

7. Træning 

8. EMIT/SportIdent undersøgelse 

9. Evt. 

 

Emne Indhold Hvem 

   

1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

 - Ingen  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 - Godkendt  

 - 3. Generalforsamling  

 - Dato: 26.02.2015 kl. 19.30 

- Valg: Steen, Niels og Kim er på valg. 

Alle villige til genvalg én periode 

- Dirrigent: HV spørges 

- Beretning: Kim sender oplæg i januar 

- SportIdent/Emit (se pkt. 8) 

- Bennicke kruset: Forslag til næste B-

møde. KKO sender opdateret liste 

 

 -   

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

 - AHA løb 

Forløb fortrinligt med pæn tilslutning 

- Julefrokost 

Er i plan 

- Nytårscross 

Er i plan  

- Vintertræningsløb 

Vores løb er i Højstrup, Høgsholt og Lan-

gesø N 

Gyldensteen, som kunne være et nyt ter-

ræn finder Kresten Madsen ikke egnet til 

o-løb 

 

- D/H løb 2015?? 

Vi ligger en aflysning på hjemmesiden 

 



- Langesø udmelding om betaling 

Vi er indstillet på en vis betaling. Afventer 

Berners udspil 

- DM 2017 

Tilsagn fra Krengerup. Vi søger desuden 

Langesø 

- Lunge Bjerge 2015 

Planen følges 

- AfD 

Lisbeth i stævnelederrollen sammen med 

Carsten: Der søges en praktisk koordina-

tor til planlægning af bemanding og allo-

kering på dagen 

- Sprint Cup 

Afvikles uanfægtet af mulig konkurrence 

fra landsholdssamling på Fanø i samme 

periode 

- Fyns 5 Daws 

I bedste planlægning hos Morten Nielsen 

sekunderet af Holger Mikkelsen 

 

 

 -   

 5. Voksentræningskursus  

 - Bemanding  

Carsten Lausten er på opgaven 

-  

 

 -   

6. Klubtur  

 - Niels har kontakt til Tirstrup Idrætsefter-

skole, som har meldt positivt ud. Niels 

rykker for endelig tilbagemelding og ”slår 

til”, hvis beløbsrammen ca. 15.000 kr. 

holder 

 

   

7. Træning 

 - Der er massiv opbakning til torsdagstræ-

ningerne: 

Anders Winther trives fint.  

Vigtigt med løbende support til postud-

sætning 

 

   

8. EMIT/SportIdent undersøgelse 

 - Vi lægger op til fortsat at bruge Emit i OO. Der 

laves en gennemgribende opdatering af poster 

og brikker. Forventet reinvestering ca. 30.000 

Giver mulighed for at afvente udvikling af kon-

taktløse enheder i 3 – 5 år. 

Der bør desuden etableres en fast back-up tid-

tagning, enten med kamera eller med den 

gamle strimmelprinter, så løbere med døde 

brikker kan sikres en præcis løbstid 

 



 

9.Evt. 

 -   

 


