
 

 
 

Referat 
bestyrelsesmøde 

Jægerhuset, Jæger-
husstien 1, 5000 

Odense C 
Den 27. maj kl. 

19.00-21.00 

Deltagere Lone, Peter, Rikke, Torben og Carsten  

 

Dagsorden 

 

1. 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 9/4 

Peter er referent og begge dele godkendt. 

 

 

2. 

 

Evaluering af Påskeløb 

Super arrangement. Flot stævne organisering og dejligt vejr. 
Stort fremmøde fra OO, fin blandet flok. Til næste år: en tilmelding – en pris! (0-5 

år 0 kr, 6-15 år 150 kr, voksen 300 kr). Stor ros for madplan og afvikling. Fint 
med efterskole, fint køkken og godt med en hal til børn. 

Fint med samling i HAK21 og DAK21. Måske det bliver i en anden dameklasse til 
næste år.  

Niels Rabølle er i gang med at kigge overnatningsmuligheder til 2020. 

 

3. 

 

Evaluering af Krengerup den 5/5 

Gode baner. En meget fin stævneplads. Stor opgave med banelægning gik fint. Et 

enkelt lille problem med kortudleveringen, der skal være kontrol af denne vigtige 

opgave, hvor det sikres at de enkelte kort ligger korrekt i kasserne. Eftertilmel-
ding, skal gå til og med tirsdags aften.  

Ca. 300 deltagere – svarende til sidste gang. 

 

4.  

 

Evaluering af Fyns Sprint Cup 

Mange deltagere. Ikke så udfordrende baner som det måske før har været tilfæl-

det. Udgangspunktet er at det skal ligne VM. Godt samarbejde med Helge Lang.  
Super fin stævneplads – opvejede 1300 m. ud til start. Det forventede tekniske 

problem med udskrivning til jagtstarten. Fokus på hjælper koordineringen til næste 

år, hvor der også skal være JFM i Sprint i forbindelse med FCS.  
Fin artikel i Fyns Stiftstidende! 

 

5. 

 

Opsamling på fællesmødet med Fåborg og Svendborg den 6/5 

Fint møde med tre fra OO, Rikke, Lisbeth og Carsten. Drøftelse om måske at 
lægge billet ind på påskeløb i 2024, -der skal søges i god tid. Beslutningen skal 

også ses i lyset af mulighederne for egnede skove. Drøftes igen på næste bestyrel-
sesmøde i september. 

Stafetsamarbejdet: et enkelt lille problemer med tilmeldingen fra Fåborg. Næste 
gang bliver JFM-stafet i august. 



JFM 17-18/8: Carsten har start. Nicolai har ansvaret for børnebane/aktivering. 
Hjælpere kan melde sig på alle funktioner. Overnatning på Hou gamle skole, telt 

og campingvogn. 
Klubmesterskab 2019: 2. november – Sofienlund/Svendborg. Efterfølgende OO-

fest i Jægerhuset. 
Fælles bestyrelsesmøde igen til marts næste år. 

 

6. 

 

Aktivitetsplan 2019 

Se oversigt nedenfor.  

Hvilke løb skal vi søge ind på: B-løb i foråret 2020 og hvad med Påskeløb i 2024? 
Vi er tildelt JFM sprint i 2020 (FSC) og Sprint DM i 2022.  

JFM sprint 20 placeres ved FSC udvalget.  
Mix stafet er en sjov disciplin. Men der er ikke mange muligheder. Hvad med afvik-

ling samme dag som DM sprint. Det er en DOF beslutning.  
Listen med egne aktiviteter er opdateret, og der er tovholdere på det hele. 

Der bør lægges billet ind på et B-løb i foråret 2020. Carsten taler med Steen og 

Per Eg. Torben og Steen overvejer skov. 

 

7.  

 

Nyt fra DOF, Sydkredsen, og de fynske klubber 

Divisionsturneringen i 2020. 5 hold i 1. div og 6 hold i 2. div og ingen 3. div. 

Spørgsmål om det skal være afgørelse på point og ikke på match over 3 løb? Bliver 
nok på point Spørgsmål om stor eller lille udskiftning? Stemning for at der kun er 

én nedrykning.  
Spørgsmålstegn ved DM-nat, - giver det mening fremadrettet? Ligeledes med Ultra 

Lang hvor der er endnu færre deltagere. Vi er glade for DM Nat.  
Fremtidens kredsudvalg er lidt udfordret på deltagere. 

 

8. 

 

Kommunikation  

Noget til hjemmesiden, nyhedsbrevet eller Facebook? 

Fået en ny pop-up banner 
 

Den der ser en meddelelse – svarer på den! Der er en meget flad Facebook admi-
nistrator struktur og der er flere der kan svare på klubbens vegne. 

 

9. 

 

Eventuelt nyt om træning 

• Ungdomstræning, hver torsdag i skoleåret fra 18-20. Træner Tine Dalgaard 

og en mere. Koordinator Morten. Udgangspunkt ved Jægerhuset i starten. 
To torsdage hvor der bliver fællesspisning for ungdomstræning og de 

voksne.   
• Voksentræning som nuværende niveau med Joakim og Rasmus. Koordina-

tor Lisbeth og Rikke. Fortsætter som det plejer. ”Fri” januar og februar.   
• Mini-Maxi som nuværende niveau. Koordinator Lisette 

• Teknik lørdag i efteråret – afledt af påskeløbet ;-) Den 28. september er 
nævnt som et bud… Frederikshåb kunne være et bud. Gerhard er nævnt 

som træner. 
• Brug af google kalenderen på hjemmesiden og facebook begivendheder 



”Tirsdagstræningen” er fjernet i kalenderen, og skal fremadrettet måske 

benævnes ”tirsdagsholdet”. Niels har adgang til kalenderen og skal skrive 
en mulig formulering.  

 

10. 

 

Eventuelt nyt om korttegning 

Vissenbjerg Skole er i dialog om et kort. Ejlif har kontakt. 
Korttegningskursus. Der bliver udbudt et kursus i efteråret. Dato følger efter som-

merferien. 
Opgradering af o-cad licenser – mindst fire licenser. Uafklaret med prisniveau? 

Torben har mandat til at få det sat i værk.  
Der går efter planen med kort til Fyns 5-dages. 

 

11. 

 

Eventuelt 

• Nyhedsbrevsredaktøropgaven er fortsat vakant – Carsten tager kontakt til 

en mulig kandidat i løbet af juni. 
• Gerhard overvejer SI koordinatorrollen 

• Indkøb af ovn og opvaskemaskine til klubhuset. Opvaskemaskinen står klar 
til montage.  

• Næste møde 10/9 
 

Skole O den 8/5 gik fint. Eleverne var glade, men det kunne være en mulighed at 

spørge til lærernes vurdering? Claes kan evt. forespørge på mail – Torben kontak-
ter ham. Det skal ikke ligge for sent på dagen, der var to afbud med den begrun-

delse.  
 

Et problem at der ikke er 1. div. løb nok i sydkredsen. Kunne Faaborg og Svend-
borg hjælpe med back up fra 5-10 OO-folk?  

 
 

 
 

Aktivitetsoversigt 2019 Odense Orienteringsklub 

Aktivitet Ansvar Praktisk/diverse 

DM Nat 23/3 Fåborg OK, Søren K  

VIP middag 29/3 Carsten Rikke bestiller mad 

1. Divisionsmatch 14/4 Horsens Carsten Kim bestiller bus 

18-20/4 Påskeløb  Niels Rikke og Jane be-
stiller mad 

2.-3. Divisionsmatch Krengerup 5/5  Steen  

Skole OL i orienteringsløb 8/5 Claes og Torben  

Fynsk Sprint Cup 18-19/5 Niels mf  



28/5-18/6 Fyns Fem dages Morten M  

Alt for Damerne 13/6 Carsten L, Lisbeth 
og Erik 

 

JFM Stafet og Lang 17-18/8 Svendborg Laila og 
Bjørn 

Start (Carsten) og 
børnebaner (Niko-

laj) 

1. Divisionsmatch 25/8 Højgård Carsten Kim bestiller bus 

Fjordens dag 8/9 Lisette  

Finale i Fynbokarusellen Lisbeth og Carsten  

(DM for Hold 6/10 Als Nørreskov)   

5000 M klubmesterskaber Lisbeth og Rikke  

2/11 Klubmesterskaber for de fynske 

klubber 

Svendborg  

2/11 Klubfest Rikke  

Natuglen Jacob og Allan med 

Rikke og Sebastian 
som føl 

 

AHA løb 7/12 Lone og Katalin  

Nytårscross 31/12 Kim  

Vintercup 2020 Niels og Lone  

MTB vintercup Niels?  

Sportslørdag 18/1 Lisette?  

Gule ærter Niels og Steen  

Generalforsamling 19/2 Carsten  

 

Desuden 

DM Ultralang 7/4 
DM Sprint 25/5 
DM Mixsprint 26/5 

JFM Sprint 2/6 
DM MTB-O 15-16/6 
DM Mellem 31/8 

DM Stafet 14/9 
DM Lang 15/9 

 


