
 

 
 

Referat af 
bestyrelsesmøde 

Jægerhuset, Jæger-
husstien 1, 5000 

Odense C 
Den 12. september 

kl. 19.00-21.00 

Deltagere Lone, Niels, Kim, Rikke, Lisbeth, Torben 
og Carsten 

 

 

Dagsorden 
 
1. 

 
Godkendelse af dagsorden og referat fra den 20/6 
KKO valgt uden modkandidater. 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

 
2. 

 
Oprettelse af Facebook side i stedet for kun en gruppe 
Carsten, Rikke, Morten og Nicolaj har været på ”kursus” i Facebook side håndte-
ring. 
I modsætning til gruppen, hvor man skal søge om optagelse, kan alle se siden (li-
gesom med en webside). 
Der er lavet en side, som ”kursisterne” arbejder videre på. 
I gruppen postes ikke automatisk opslag på siden. Der observeres på, hvilket ni-
veau, der skal vælges. 
Carsten drøfter med Ole Balslev, hvilke muligheder, der er for at koble FB siden 
med hjemmesiden. 
 
På Siden lægges alle de relevante åbne begivenheder og informationer, som kan 
gøre andre interesseret i orienteringsløb. Der er 8 redaktører, som pt kan lægge 
indhold på siden. I gruppen kan alle medlemmer lægge noget op. Det er til infor-
mation, der kun vedrører medlemmer af Odense Orienteringsklub. Alle medlemmer 
bør vælge at “Synes godt om” på Siden, så vil fremtidige opslag blive vist i den en-
keltes feed. I gruppen skal man blot anmode om medlemsskab så vil fremtidige 
opslag blive vist i den enkeltes feed. Jo flere kommentarer, Likes eller delinger det 
enkelte opslag får jo større spredning. Så husk at giv minimum en finger! 
 

 Vi prøver os lidt frem og vurdere løbende hvordan og hvor de forskellige opslag og 
begivenheder skal placeres. 

 
3. 

 
Udkast til ny generel PR folder om OO 
Rikke viste et oplæg til folder med samme 3-fløjede design som den gamle. Rikke 
har laver fint oplæg til tekst og billeder. 
Teksten kan muligvis godt koges lidt mere ind, så budskaberne bliver ultra skarpe. 
Lone gennemser/tjekker og sender til Carsten. 
Hvad skal folderen have som overskrift?  
 



3.5 Høring om nyt reglement 
Efter udsendelse af dagsorden er der modtaget materiale i høring til nyt regle-
ment. 
Her foreslås blandt andet en ny model for Divisionsturneringen. Umiddelbart er vi 
positive. 
Bestyrelsen skal gennemse materialet og komme med evt. kommentarer til Car-
sten inden den 30/9. 
 

3.6 Nyt om skoleorientering 
Der er ikke umiddelbart lagt op til Find-vej-i dag i 2019. 
I stedet lægges der op til et antal skole O-stævner i ensartet setup sluttende af 
med et landsstævne 
Vi skal tilkendegive, om vi vil deltage. Så afholdes der et koordineringsmøde på 
landsplan 24.01. 
Vi skal finde nogle tovholdere - Carsten skriver i nyhedsbrevet. 
Der er tilmelding til koordineringsmødet 1.12. 
  

 
4. 

 
Divisionsmatch 30/9 
Vi sørger for gratis bus, gratis kaffe og kage på pladsen samt massiv omtale. 
 

 
5.  

 
Nyt fra DOF, Sydkredsen og de fynske klubber 
Skovpuljeregler tilpasset, så man til større stævner kan få fuld refusion af skovaf-
giften. 
Undersøgelse af klubsamarbejde om stafet er i hænderne på Torben og Claes samt 
et par repræsentanter fra Svendborg og Fåborg.  
 

 
6. 

 
Løb i 2019 

• Krengerup 
5.5.19. Steen har fået skovtilladelse og søgt Skovpuljen. 

• Fyns Sprint Cup den 18.-19.05.19 bliver et ”pre-VM-arrangement” i Odense 
i stedet for oprindelig plan. Det gør, at VM organisationen afholder udgifter 
til kort mv. 

• JFM lang og Stafet i Lohals 
• DM NAT 

 
 
9. 

 
Kommende aktiviteter 

• Fynbo Karrusel finale den 13/9 i Åløkke 
Bemanding af bod på plads 

• Sprintløb i Assens 22/9 
Kasper Tofte har lavet publikumsløb 
Bemanding af poster mv. på plads. Vi opfordres til at deltage 

• Divisionsmatch 30/9, bus er bestilt 
• Klubmesterskab i 5000 m 



• Divisions oprykningsmatch 21/10 
• Klubmesterskab 17/11  

Indlæg til div. hjemmesider mv. Kim laver noget 
Der laves julefrokost/klubmesterskabsfest/klubfest om aftenen.´ 
Rikke planlægger mad (med tilskud) 
Torben sørger for t-shirts til præmier 
  

 
10. 

 
Kommunikation 
Noget til hjemmesiden, nyhedsbrevet eller Facebook? 
Se ovenstående punkter. 
 

 
11. 

 
Eventuelt nyt om træning 
Plan for 2019/20 er på plads 
Mini Maxi er overfyldt – gerne overgang for de ældste til ”alm. træning”. Carsten 
inviterer til et åbent træner møde i december. 
Meget skrald i Åløkkeskoven. 
 

 
12. 

 
Eventuelt nyt om korttegning 
Opdatering af OCAD licens. Niels får en udgave af nyeste version i ny licensopsæt-
ning. Øvrige er ok med den udgave de har. 
Torben har tegnet Munke Mose i udvidet udgave på forespørgsel fra Giersings Re-
alskole (Ib Monrad). 
 
Kort til vintertræning: 
Femtning, Høgsholt og Onse Bakker 
 

 
13. 

 
Eventuelt 

• Alf for Damerne aftale er indgået for 2019 og 2020 
• Jens Dam har gang i opdatering af vores store telte. 
• Pt. ikke nyt om byggeplaner i Åløkkeskoven. Vi afventer den offentlige hø-

ring. 
• Evaluering af Fjordens Dag 

Fint lille træningsarrangement. Enkelte konkrete henvendelser – vi må se, 
om der kommer noget af det. Måske brug for en mere synlig stand. 

• Vi undersøger mulighed for ny opvaskemaskine med hurtigprogram til klub-
huset (Kim). 

• Skamler er indkøbt til klubhuset. 
• Forstærker og mikrofon på loftet virker nu. 
• Næste møde 24/10 (økonomistatus, dato for generalforsamling) og 12/12. 

 
 
 
Referat Kim 


