
 

 

 

Indkaldelse til 

Bestyrelsesmøde 

Jægerhuset,  

5000 Odense C 

17.5.2016 kl. 

19.00 

Deltagere Lone F O, Carsten D, Steen V, Niels R, Kim K  

 

Evt.: Torben R, 

Afbud: Lisbeth S 

 

Afbud   

   

Dagsorden 1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Opfølgning på gennemførte aktiviteter 

4. Kreds 

5. Forbund 

6. Arrangementer 2016 

7. Fra udvalgene 

8. Status på SI 

9. Evt. 

 

Emne Indhold Hvem 

   

1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

 -   

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 - Godkendt  

 - 3. Opfølgning på gennemførte aktiviteter  

 - Divisions match 

Vi endte 7 point efter KOK 

Alle sejl sættes til i efteråret 

- Find-vej-i dagen 

God afvikling og god markering af indviel-

sen af Elmelund. 

Giver sædvanligvis ikke medlemmer, men 

er en god måde at markere os på. 

 

 

4. Kreds 

 - Kredsledermøde 

Sydkreds 

materiel.doc

Dagsorden for 

klubledermøde 06.06.2016.docx
 

 5. Forbund  

 - Klubarrangement endnu ikke aftalt 

- Kim tager endnu en gang tjansen med 

kontakt til Gert VS  Odense OK på 

vej mod år 2020.msg
 



 6. Arrangementer 2016/17  

 - Fyns Sprint Cup 

Det er principielt ikke OOs tur til at arran-

gere i 2017, men det kan muligvis knibe 

for andre klubber. Er det tilfældet, tilbyder 

vi løb i Odense 

- Fyns 5 Daws 

Alt på skinner  

- AfD kvindeløb 

Sportevents optimerer løbende på setup 

Vi lægger op til en fælles afslutning med 

sandwich 

Der er underskrevet kontrakt for 2017 og 

2018 

- DM 2017 

 

14.01.16 Invitation 

til møde 10. februar 2016.pdf
 

 7. Fra udvalgene  

 - Træning 

Vi kan evt. prøve at arbejde efter et setup 

med træner og et hjælperkorps på 10-15 

mand.  

Der laves en årsplan med tildeling af op-

gaver, så man ved det i god tid. Det er så 

primært trænerens opgave at træne. 

Idéer modtages gerne 

 

 

 

 

Re  B-møde sydeset 

par uger .msg

Fw  Endnu et emne 

til bestyrelsen.msg  

 - Kort 

intet nyt 

 

 - Skov 

Det kunne være ønskeligt at have en lidt 

mere langsigtet plan for brug af skovene 

også kombineret stævne/træning for at 

udnytte korttegningen 

 

 - Jægerhuset  

 8. Status på SI  

 - Meldinger fra Ole  

Re  OK mandag kl 

19.msg
 

 9. Evt  

 - Skal vi overveje SI på faste poster eller 

evt. QR koder eller andet. 

- Melfar har ytret ønske om at overtage vo-

res gamle Emit poster. Bestyrelsen beslut-

tede at de kan overtage posterne uden be-

taling og uden garanti. 

 

 

 


