
 

 

 

Referat af 

bestyrelsesmøde 

Jægerhuset, Jæger-

husstien 1, 5000 

Odense C 

Den 20. juni kl. 

19.00-21.30 

Deltagere Erik, Lone, Niels, Kim, Rikke, Carsten 

Lisbeth og Torben 

Afbud: Palle 

 

 

Dagsorden 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 18/4 

Valg af referent. 

Kim K er valgt 

Referat godkendt 

 

2. 

 

Tema om Find Vej, deltagelse af Erik Fynboe 

Hvad er status på de forskellige anlæg, tovholdere, afslutning af den gamle pulje 

Der er udpeget ”anlægsansvarlige” for alle områder. Super godt. 

Arbejde med at udbedre div. mangler og defekter pågår.  

Der er bestilt godt med foldere.  

Tarup-Davinde er under revidering og udvidelse med nye områder og 21 poster. 

Dialog med I/S om postplaceringer mhp. godkendelse inden underskrift af aftale. 

Erik lægger kort og poster på den interne del af hjemmesiden. 

Kort og baner er nu også tilgængelige via O-track. 

Ikke umiddelbart ressourcer til nye områder. Vi vil hellere holde niveauet på de 5 

anlæg via har.  

Godt at Gintas mf. laver Find Vej dag to gange om året.   

Den nuværende støttepulje udløber til efteråret. Vi afventer den nye model. 

  

 

3. 

 

Udkast til ny generel PR folder om OO 

Rikke kigger på teksten og finder fotos 

Der arbejdes på at finde en god og fængende overskrift – Carsten slår en konkur-

rence op på FB og nyhedsbrev 

Rikke snakker endvidere med Mathias om at lave et par små reklamespot på 3-4 

min. Budget ca. 3.000 pr. klip maks 2 klip. 

Rikke skriver videre på teksten og leder efter billeder. Carsten står for layout. Skal 

være færdig i efteråret. 

 

 

4. 

 

Opfølgning på fællesmødet med Svendborg og Fåborg den 16/5 

Det er aftalt, at der skal undersøges nærmere om stafetsamarbejde. Arbejds-

gruppe med to personer fra hver klub. 



Torben og ? er med i undersøgelsesudvalg til klarlæggelse af formalia omkring 

samarbejde samt opstille forskellige scenarier. 

Carsten spørger et par oplagte emner. 

Målsætning at have noget materiale klar til diskussion på respektive generalfor-

samlinger. 

 

SVOK tilmeldingssiden udvides til også at omfatte træningsarrangementer i de en-

kelte klubber, hvor det er oplagt at andre kan deltage. 

Effekten er ikke nem at forudse, men det prøves af i den kommende træningssæ-

son. 

Evt. fælles fest? Måske i forbindelse med Faaborgs jubilæum eller i tilknytning til 

Lohals 2019 eller klubmesterskabsløb i 2019. 

 

Sprintløb i Assens 22/9. Kasper Tofte laver baner til publikumsløb på ”VM træ-

ningsposter”. 

Niels er desuden bedt om at være stævnekontrol, men er forhindret. Prøver alter-

nativer. 

 

Evaluering af Sprint Cup. 

Stor fremgang i deltagerantal. Flot overskud. Allan og Niels er fortsat repræsen-

tanter i styregruppen. 

 

 

5.  

 

Nyt fra DOF, Sydkredsen og de fynske klubber 

Løb på langtidsterminen 

Både OO og KOK har budt ind på DM spring og Mixsprint i 2022 

OO har desuden budt på JFM sprint i 2020 i forbindelse med Fynsk Sprint Cup.  

 

Drøftelse af skovpulje. Maks. 60% af betaling, men OO og sydsjællndske klubber 

ser gerne 100%. Det er i proces. 

Der åbnes for direkte medlemskab af DOF – stor forskel i forventning til effekt. 

Der arbejdes på en overhaling af divisionsturneringsreglerne. 

  

 

6. 

 

Evaluering af Fyns fem dages 

Endnu en gang en bragende succes med 180 deltagere til afslutning. Tak til Morten 

og Holger, korttegnere og afviklere. 

 

Der kan med fordel iværksættes en mentorordning for banelæggere med henblik 

på at vejlede og rådgive. 

 

Afregning Tarup Davinde. Kim taler med Carsten Lausten om udfordringen og mu-

lige tiltag. 

 

 

7. 

 

Evaluering af Alf for Damerne 2018 

Der var lidt flere deltagere end 2017  



Super afvikling – lidt plads til forbedringer hist og pist. 

 

Lisbeth skriver takkeskrivelse til alle. 

 

 

8. 

 

Persondataforordning,  

Privatlivspolitik for OO, udkast vedlagt, gennemgået og tilrettet. Kommer på hjem-

mesiden. 

Oprydning i det fysiske arkiv? Nej skal gemmes til 100 års jubilæumet. 

Administratoradgang til O-service har Allan, Palle, Ole, Lisbeth og Carsten. 

Databehandleraftale er indsendt til DOF, og vedlagt til orientering 

 

 

9. 

 

Kommende aktiviteter 

• (Fåborg tre dages) 

• Find vej til Fjordens dag (Gintas) 

• Fynbo Karrusel finale den 13/9 i Åløkke 

• Sprintløb i Assens 22/9 

• Divisionsmatch 30/9 

• Klubmesterskab 17/11? 

  

 

10. 

 

Kommunikation 

Noget til hjemmesiden, nyhedsbrevet eller Facebook? 

 

 

11. 

 

Eventuelt nyt om træning 

Vi fortsætter konceptet fra denne sæson. Der er planlægningsmøde i uge 26 om-

kring fordeling af træninger mellem Joakim og Rasmus og øvrige. 

 

 

12. 

 

Eventuelt nyt om korttegning 

Printeren fungerer tilsyneladende ok igen. 

Det er nødvendigt, at alle kortopgaver håndteres gennem Torben, som holder styr 

på prioritering af ressourcer og koordinerer gennem ”kortudvalget”. 

 

 

13. 

 

Eventuelt 

• Henvendelse fra Sanderumskolen om valgfagsdag i Elmelund i september. 

Palle spørges om tovholderrolle. 

• Næste møde 12/9 (Oprettelse af en Facebook side) 

 

 

 

 

  



Aktivitetsoversigt 2018 Odense Orienteringsklub 

Aktivitet Tovholder Praktisk/diverse 

VIP middag 16/3 Carsten Rikke bestiller mad 

Divisionsmatch 18/3 Jelling Carsten Kim bestiller bus 

29-31/3 Påskeløb  Niels Rikke og Lisbeth 

bestiller mad 

1. Divisionsmatch Krengerup 15/4  Steen  

Hjerteforeningen indsamling 22/4 Palle  

Find Vej dag 5/5 Gintas  

Fynsk Sprint Cup 20-21/5 Allan, Torben og Ni-

els? 

 

22/5-5/6 Fyns Fem dages Morten og Holger  

Alt for Damerne 14/6 Carsten L, Lisbeth 

og Erik 

Funktionsledermøde 

30.04 

Fjordens dag Gintas  

Fynbo Karrusel 13/9 Lisbeth  

Sprint løb i Assens 22/9   

5000 M klubmesterskaber Allan og Jacob Q  

Divisionsmatch 30/9 Rømø Carsten Kim bestiller bus 

Klubmesterskaber for de fynske klub-

ber 17/11? 

Kim Odense arrangerer 

Natuglen Allan og Jacob Q  

Divisionsmatch 1-2, 21/10 Søgaard Carsten Kim bestiller bus 

(Divisionsmatch 2-3, 4/11 Stende-

rup) 

Carsten Kim bestiller bus 

AHA løb René og Joakim 

Wilhardt 

 

Julefrokost Lone?  

Nytårscross Kim og Katalin  

Vintercup 2019 Niels og Lone  

Gule ærter Niels og Steen  

Generalforsamling 21/2 Carsten  

 


