
 

 
 

Referat af  
bestyrelsesmøde 

Hos Torben Rasmus-
sen, Skt. Hansgade 
12, 5000 Odense C 
Den 24. januar kl. 

19.00-21.00 

Deltagere Lone, Niels, Kim, Rikke og Carsten 

Og Lisbeth, Torben og Palle 

 

 

Referat 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 6/12 

Referat godkendt 
Valg af referent: Kim K 

Initiativpris og Sportslørdag: 
Allan indstillet som årets idrætsleder og Mini-Maxi O indstillet til initiativpris. 

Desværre ingen priser, men rigtig god opmærksomhed. 
 

Paraplytelte og SI udstyr er indkøbt inden jul. 
 

 

2. 

 

Status på afviklingen af 1. divisionsmatch den 15/4 

Banelægger Claes og Gerhard. 

Stævneplads er aftalt – inde i skoven 
Kort nyrevideret. 

Steen er i gang med at finde funktionsledere. 
  

 

3. 

 

Økonomistatus 

Resultatet er meget fint – et overskud på ca. 16.000 kr. Meget kommer fra div. til-

skud samt ikke mindst overskud på AfD kvindeløb. 
 

 

4. 

 

Planlægning af generalforsamling 8/2 2018 

Dagsorden gennemgået og div. ting drøftet fx: kontingent, valg, dirigent, referent, 

bespisning, indstillinger, handlingsplan og beretning etc. 
Kim laver liste med tidligere tiders æresbevisninger. Carsten lægger den på hjem-

mesiden 
Carsten tilretter årsberetning og handlingsplan og lægger på hjemmesiden. 

Kim medbringer Bennikekrus og råvare til bespisning. 
 

 

5. 

 

Evaluering af de seneste aktiviteter 

• AHA løb 
Godt løb, men måske med lidt for få deltagere 

Vi ændrer reglen om at vinderne skal laver løbet efterfølgende år til at man 



har ret til at lave det 

Evt. flyttes til november? 
• Julefrokost 

Fortsat lidt svigtende tilslutning. Men godt for dem som deltog. 
• Nytårs cross 

Stor og passende tilslutning. Koncept fastholdes. Men med mere kranse-
kage. 

 

 

6.  

 

Nyt fra DOF, Sydkredsen, og de fynske klubber 

Kredsledermøde den 5/2, bla diskussion af nyt forslag til struktur for Divisionstur-

neringen, se den videresendte mail fra Per Eg. Og diskussion af landsdækkende 

sprintcup for unge. 
Repmøde den 3/3 Carsten og evt. Palle deltager deltager. 

 

 

7. 

 

Kommende aktiviteter 

• Gule Ærter 26/1 

• VIP middag 16.03.2018. Drøftes på det første bestyrelsesmøde. Rikke be-
stiller mad. 

• Divisionsmatch 18/3. Kim bestiller bus 

• 29-31/3 Påskeløb. Niels koordinerer. Lisbeth og Rikke bestiller mad. 
• 1. Divisionsmatch Krengerup 15/4 

• Find Vej dag 5/5 (Gintas) 
• Fynsk Sprint Cup 20-21/5 

• 22/5-5/6 Fyns Fem dages 
• Alt for Damerne 14/6 

  

 

8. 

 

Kommunikation 

Noget til hjemmesiden, nyhedsbrevet eller Facebook? 

Skal lave en revideret klubfolder i år 

 

 

9. 

 

Eventuelt nyt om træning 

Bookning af gymnastiksal 2018/19. Carsten har login til Fritidsportalen hvor alle 

kommunes lokaler skal bookes. Vi fastholder mandag aften på Skt Hans, men prø-
ver at ønske en lidt tidligere tid.  

Nicolai Krabek er ny koordinator af SI lånebrikker til ungdomsløbere. 
Torsdagstræningen starter op i marts igen. Der skal i god tid lægges en plan for 

næste sæson. 

 

 

10. 

 

Eventuelt nyt om korttegning 

Torben demonstrerede hvordan et kort bliver til på klubbens nye Imac. 

 

  



11. Eventuelt 

Næste møde 28/2 (konstituering, Vip og aktivitetsplan 18) 
 

Niels og Kim undersøger overnatningsmuligheder ti Påsken 2019. 
 

Svendborg har forespurgt om vi sammen med Fåborg vil være med til at plan-
lægge og afvikle JFM stafet og lang  august 19 i og omkring Lohals. Fåborg har til-

svarende spurgt om et fælles fynsk DM na arrangement i foråret 19. Bestyrelsen 
er positive for begge forslag. 

 
Der er valg til Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg den 25/1. 

 
 
Referat Kim 


