
 

 

 

Referat af 

Bestyrelsesmøde 

Jægerhuset,  

5000 Odense C 

07.12.2016 kl. 

19.00 

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

Torben R, Lisbeth, Merete S, Maja B, Peter Sig-

vart 

Afbud: Steen V, Palle M 

 

Afbud   

   

Dagsorden 1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Økonomi – status v/ kassereren 

4. Generalforsamling 2017 

5. Hjemmeside 

6. Arrangementer 2016/17 

7. Skoleorientering 

8. Træning 

9. Evt. 

 

Emne Indhold Hvem 

   

1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

 - Ingen  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 - Godkendt  

 3. Økonomi – status v/ kassereren  

 - Palles foreløbige resultat viser underskud 

på ca. kr. 52.000. Der vil påløbe yderli-

gere ca. 20.000 til bl.a. tøjindkøb, så re-

sultatet ender på omkring kr. -75.000. Det 

må siges at være fint i betragtning af at vi 

har investeret i Sport Ident til kr. 114.000  

 

4. Generalforsamling 2017 

 - Dato Tirsdag 21.02. 

- Emne: Hvad gør vi med ”Find-vej-i” 

- Valg.  

På valg er Niels, Steen og Kim 

Emner drøftet 

- Kontingent foreslås uændret 

- VIP dato 3.3. 

- Planlægningsmøde i januar  25.01. kl. 19 

 

 5. Hjemmeside  

 - Status 

Carsten har sammen med Ole Balslev og 

Erik Fynboe startet arbejdet i WordPress. 

Glimrende foreløbigt udkast. 

Der arbejdes videre med bl.a. Lone FO og 

Lone HJ som testere. 

Ambition om skifte med udgangen af ja-

nuar 2017 

 



-  

 6. Arrangementer 2016/17  

 - DM 2017 

Organiseringen er overordnet på plads. Per 

Filskov er koordinerende stævneleder for 

begge stævner; Allan Grundsøe + Jakob Q er 

stævneledere i Krengerup og Bent Mikkelsen 

(Faaborg) er stævneleder i Langesø 

Der skal snarest udpeges funktionsledere for 

videre koordinering 

Per Filskov tager aktion på at sikre overhol-

delse af diverse deadlines. 

 

 7. Skoleorientering  

 - Status 

Kim har kontaktet Kasper Tofte, Jørgen 

Stamp og Jørgen Løvendahl, som alle er 

interesserede i at deltage i afdækning af 

muligheder og behov på skoleorienterings-

området. 

Kim sørger for at koordinere opstart af 

”udvalget”. 

 

 8. Træning  

 - Indlæg fra Merete, Maja og Lisette 

 

Træning for ungdom indtil 11 år lægges 

samtidig med mini-o om søndagen. Giver 

god søskende-synergi. 

Der planlægges én fælles træning mellem 

mini-o og unge-/voksen træning på en 

torsdag i forår og efterår 

 

Ønskeliste: 

- Printer til klubhuset – den nuværende 

kan evt. bruges – afprøves 

- Reflekser på faste poster – Carsten tager 

fat i Erik Fynboe 

- Materialekasse med kegler, bolde, veste, 

markeringsbånd mv. 

Der bevilliges op til kr. 3.000 til indkøb. 

Merete sørger for indkøb i 2017. 

 

Maja skal fra nytår suppleres på trænerop-

gaven 

 

Forslag til ressourceoverblik fremlagt. Be-

handles på bestyrelsesmøde i januar 2017 

 

Trænerstruktur i 

OO.msg  

 8. Evt  

 -   

 


