
 

 

 

Referat af  

Bestyrelsesmøde 

Jægerhuset,  

5000 Odense C 

15.06.2015 kl. 

19.00 

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

Torben R 

 

Afbud.: Lisbeth S 

 

Afbud   

   

Dagsorden 1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Status på aktiviteter 

4. Sydkreds ledermøde - opfølgning 

5. Status træning 

6. Status kort 

7. Find Vej I projekter 

8. Evt. 

 

Emne Indhold Hvem 

   

1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

 -   

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 - Godkendt  

 3. Status på aktiviteter  

 - C-løb i 2016: 

Der er kommet åbning fra Ravnholt. Vi 

prøver at tage et møde med godsejeren. 

Sammen med Sv. Aa. Anersen og bane-

lægger, f.eks. Jørgen Olesen 

Der lægges op til betaling i størrelsesor-

den 14.000 kr. og ikke for hele skoven. 

Det skal vurderes nærmere inden accept 

- AfD: 

Løbet blev afviklet med stor succes - bort-

set fra deltagerantal. 

Det er aftalt med AfD, at vi også afvikler i 

2016, denne gang 19.06. 

- Klubmesterskab i Dalumgård 24.10. 

 

 

 

- DM 2017: 

Det er høje tid at få struktur på arrange-

mentet: 

Kim tager snarest fat Faaborg for at få or-

ganisering og fordeling på plads 

 

Kim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim skriver til 

Svendborg og 

Faaborg 

 

 

Kim 



 

 

 

 

4. Sydkredsens ledermøde - opfølgning 

 - Vi afventer stillingtagen i Sydkredsen på 

næste ledermøde i november 

 

 

 

 

 5. Træning  

 - OK  

 6. Status på kort  

 - Printerproblemer er under løsning. Streger 

i gul farve skyldtes uoriginal toner. 

Der udestår stadig noget tilpasning af far-

vetoner 

- Sprint Cup: 

Det var godt koncept med to løb samme 

dag samme by: Søges gentaget i 2016. 

Faaborg byder in med 2xAssens og OO 

byder ind med 2xGlamsbjerg 

Det bliver 28. og 29. maj 2016 

- Bestilt div. grundmaterialer 

- Drøfter med Flemming Nørgård, om der er 

værdi i at få  

 

 7. Find-vej-i projekter  

 - Lone har fundet en mulig sponsor i form af 

Super Brugsen. 

Kim leverer input til ansøgningen og Lone 

sakriver/sender/afleverer 

 

 8. Evt.  

 -   

   

 -   

 


