
 

 

 

Indkaldelse til 

Bestyrelsesmøde 

Jægerhuset,  

5000 Odense C 

24.08.2016 kl. 

19.00 

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

 

Afbud.: Torben R, 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. Skoleorientering 

10. Find-vej-i 

11. Evt. 

 

Emne Indhold Hvem 

   

1. Evt. tilføjelser til dagsorden 

 - Ingen  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 - Godkendt  

 - 3. Opfølgning på gennemførte aktiviteter  

 - Fyns Sprint Cup 

OK stævneafvikling. Enkelte skønhedsfejl, 

bl.a. formidling af udskudt start eftermid-

dag. 

Evalueringsmøde afholdt i august. 

2017 aftalt Nyborg og Odense 

medio maj 

- AfD 

Evalueringsmøde afholdt ultimo juni 

Glimrende afvikling og ruten blev rost selv 

om Niels med kort varsel måtte ryste nye 

ruter ud af ærmet 

Næste års udfordring er, at vi ikke kan 

komme på Engen pga. Revy. 

Vi går efter afvikling i Munke Mose 

- Fyns 5 daws 

Elmelund gemmes et par år for træerne 

kan få overtaget. 

I Skt. Klemens var der passage af en he-

stefold. Ejeren henvendte sig da det ikke 

var aftalt. Det er ikke noget problem at få 

 

 



lov at løbe igennem, det skal blot aftales i 

god tid inden. 

Formidles til træner og Fyns 5 Daws team 

Generelt kunne man med fordel iværksæt-

te banekontrol, da stævnet har løftet sig. 

Dette kan også give grønne banelæggere 

tryghed 

Til sprint er der en del, der ikke løber efter 

sprintregler, f.eks. passerer impassable 

markeringer 

 

4. Kreds 

 - Klubledermødet 6. juni i Vejle 

Erik Fynbo deltog fro at høre om skolepro-

jekter 

-  

Forslag til 

ændringer i Fod-O Reglement 2017 Udsendt til klublmøde 06.06.2016.docx

klubledermøde 

06.06.2016 - om radioposter v. Henning Schou.pdf

bilag til 

klubledermøde 06.06.16 - radioudstyr.pptx

KLubledermøde 

06.06.2016 - reglement (kort udgave).docx

klubledermøde 

06.06.2016 - trailerens indhold d.d..doc

06-06-2016 - 

budget med regnskabtal fra 2015..xlsx

Referat af 

klubledermøde 06.06.2016.docx
 

Forslag til 

ændringer i Fod-O Reglement 2017 Udsendt til klublmøde 201605310253.docx

Tidsplan 2 for 

reglementsændringer 2016-17.docx
 

 5. Forbund  

 - Klubarrangement endnu ikke aftalt 

-  
VS  Odense OK på 

vej mod år 2020.msg
 



 6. Arrangementer 2016/17  

 - Divisionsmatch 18.09.  

Kim bestiller bus og skriver mail og SMS til 

medlemmerne 

 

9.10 eller 23.10.:  

Det må forventes at blive vanskeligt at 

kvalificere os til finalen, så vi ender i 

Åbenrå. 

 

- DM 2017 

Vi skal NU have lavet setup med Faaborg. 

Kim ringer til Bent 

 

- Fjordens Dag?? 

Kim skriver til Mini-O (Lisette og Morten) 

 

- Påske 2017 

Niels har bestilt efterskole på Mors. 

Det besluttes, at klubben betaler overnat-

ning, så medlemmerne alene betaler mad. 

Der skal iværksættes søgning efter over-

natning til 2018 og 2019 

-  

 

 7. Fra udvalgene  

 - Træning 

Maja Bramming tager trænertjans ”ad 

hoc” 

Morten Ratzer tager sig af opvarmningen 

 

 

 

 

 

Træning i OO  

efteråret 2016.msg
 

 

 - Kort 

Printpapir: Torben har lavet lidt undersø-

gelse af forskelligt papir.  

Vi benytter fremover en vandfast, men ik-

ke rivfast kvalitet, som giver en bedre 

brugeroplevelse. 

Rivfastheden er ikke afgørende. 

 

 - Skov  

 - Jægerhuset  

 8. Status på SI  

 - Faaborg OK vil låne til DM hold. Pris??  

Vi satser på at udlåne vederlagsfrit mellem 

klubber, som har/får SI. Er det til andre, 

hvor ”modydelser” ikke kan finde sted, vil 

et vederlag kunne komme på tale. 

 

 9. Skoleorientering  



 - Hvad gør vi ved skolerne? 

Hvordan laver vi en struktureret håndte-

ring og ensartet tilbud? 

- Der er nogle konkrete henvendelser 

besøg ifm 

orienteringsløb i idrætsundervisning .msg

O-løb d  9 maj 2017 

  Tarup skole.msg
 

10. Find—vej-i 

 - Odense Kommune betaler 50 tkr. Til Find-

vej-i i Aaløkkeskoven 
SV  SV  Findvej i 

DK.msg
 

 12. Evt.  

 -   

 - Næste møde 21.09.2016 kl 19.  

 -   

 


