
 

 

 

Referat af 

bestyrelsesmøde 

Jægerhuset, Jæger-

husstien 1, 5000 

Odense C 

Den 18. april kl. 

19.00-21.00 

Deltagere Lone, Niels, Kim, Rikke og Carsten 

Eventuelt: Lisbeth, Torben og Palle 

 

 

Dagsorden 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 28/2 

Valg af referent.Kim 

Referat godkendt 

Dagsorden: Godkendt 

 

2. 

 

Evaluering af VIP middag, Divisionsmatch 18/3 og Påsketuren 

VIP: 

Køkkenfaciliteter er ikke passende til væsentligt flere end aktuelt deltagende (ca, 

30), hvis der skal varmes og tilberedes. 

Vi skal overveje et andet koncept til næste år. 

Med 30 glade og højrøstede deltagere, kan det være svært at høre ret meget 

 

Divisionsmatch: 

God tur – godt med bus. 

 

Påsketuren: 

God succes. Antal deltagere meget passende, til trods for lidt frafald. 

Succes med hyggemøde med SvOK. 

Fidusløb var ligeledes en god oplevelse. 

  

 

3. 

 

Evaluering af Divisionsmatch den 15/4  

Alt klappede fuldt ud. 

Huskepunkter: Selvom det er løbernes eget ansvar at cleare brikker, skal vi sørge 

for at lånebrikker er clearet før udlevering 

 

Der har været lidt usikkerhed omkring regler for skygning. Reglementet foreskriver 

alene, at man ikke må skygge og så efterfølgende løbe SAMME bane. 

 

Der var en del polemik omkring dispensation til at starte 9.30 aht. Efterfølgende 

private arrangementer. 

Emnet blev drøftet og det anbefales ikke at tillade sådanne dispensationer frem-

over. 

 

  



4. Forberedelse af fællesmødet med Svendborg og Fåborg den 16/5 

Åbne drøftelser: 

- Deltagelse i fælles arrangementer 

- Fælles træning 

- Klubmesterskabsløb 

- Afvikling af løb i fællesskab 

- Vintertræningsløb (vintercup) 

 

 

5.  

 

Nyt fra DOF, Sydkredsen og de fynske klubber 

Intet nyt fra Kredsen. 

Det konstateres, at Hovedbestyrelsen har taget problemstillingen omkring skovpul-

jemidler under yderligere behandling 

 

 

6. 

 

Kommende aktiviteter 

• Hjerteforeningsindsamling 22/4. Vi mangler fortsat deltagere! 

Der er pt. 19 indsamlere -så der mangler 11 

• 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? 

Opdatering af vores generelle informationsfolder er under udarbejdelse. 

Rikke laver udkast til tekst til næste bestyrelsesmøde 

 

 

9. 

 

Eventuelt nyt om træning 

Der er en enkelt træning inden sommerferien  - alle øvrige dage er besat af Syd-

fyns og Fyns 5 dagesløb. 

 

 

10. 

 

Eventuelt nyt om korttegning 

Ny model for kortsalg – Torben tager sig i udgangspunktet af hele processen, inkl. 

Kontrol af skovtilladelse, forsendelse og fakturering. Kim supporterer evt. hvis der 

er behov. 

 

 

11. 

 

Eventuelt 

• Henvendelse fra Sanderumskolen om valgfagsdag i Elmelund i september 

• Næste møde 20/6 (Find Vej tema) 

• Rikke har konstateret behov for sanering i lageret på loftet – det viser sig, 

at onsdagsklubben efterfølgende på eget initiativ har taget fat i opgaven. 



• Det blev aftalt at søge en ”åben” skovtilladelse hos Krengerup (Grøften) til 

B-løb med Div. Turnering i april 2019. Niels søger 

 


