
 

 

 

Referat af 

Bestyrelsesmøde 

Jægerhuset,  

5000 Odense C 

25.01.2017 kl. 

19.00 

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

Palle M, Torben R 

Afbud: Lisbeth S 

 

Afbud   

   

Dagsorden 1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Spørgeskema til klubben? 

4. Generalforsamling 2017 

5. Hjemmeside 

6. Arrangementer 2016/17 

7. Skoleorientering 

8. Træning 

9. Evt. 

 

Emne Indhold Hvem 

   

1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

 - Redegørelse for økonomi v/Palle M 

fremlægges på Generalforsamlingen 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 - Godkendt  

 3. Spørgeskema til klubben  

 - Skal vi have lavet et spørgeskema, hvor 

klubbens medlemmer kan byde ind med 

assistance? 

- Hvordan skal det se ud? 

Vi tager punktet op på Generalforsamlin-

gen under ”Planer for det kommende år” 

 

4. Generalforsamling 2017 

 - Bennicke kruset 

- Årets ungdomsløber? 

- Deltager i VIP  

- Evt. stafetsamarbejde 

 

 

Kim undersøger 

muligheder og 

sender evt. mail 

til medlemmer 

 

 5. Hjemmeside  

 - Status 

Hjemmesiden er med stor succes skiftet i 

weekenden 21. – 22. januar. 

Nyt, friskere design, som endvidere tilpas-

ser sig det device, den vises på. 

 

 

 

 



 6. Arrangementer 2016/17  

 - DM 2017 

Arrangementet er godt på skinner. Arran-

gementsmøde 22.02. 

Niels tager fat i lodsejeren og så er det 

tanken, at Bent Mikkelsen tager over 

- Sprint 2017 

Alt på plads bortset fra ”skovtilladelse” fra 

Odense Kommune 

 

 7. Skoleorientering  

 - Der er nedsat et lille skole-orirenterings-

udvalg med Kasper Tofte, Jan Ejby og Erik 

Fynboe. Kim er kontakt til bestyrelsen. 

Der holdes møder i udvalget efter behov 

og referat af møderne sendes til bestyrel-

sen til orientering. 

Det er på første møde besluttet at tage 

kontakt til skolerne i nærheden af Aaløk-

keskoven og undersøge interessen for 

Find-vej-i-skolen konceptet. 

 

 8. Træning  

 - Maja er stoppet og træneropgaven hånd-

teres ad hoc med forskellige trænere. 

En mere robust og kontinuert løsning sø-

ges. 

 

 9. Evt  

 -   

 


