
 

 
 

Referat af  
bestyrelsesmøde 

Christiansgade 46A, 
5000 Odense C 

Den 29. oktober   
kl. 19.00-21.00 

Deltagere Lone, Peter, Kim, Rikke og Carsten  
 

Dagsorden 
 
1. 

 
Godkendelse af dagsorden og referat fra den 10/9 
Kim er referent 
Referat og dagsorden godkendt! 
Fynbokarruselfnalen og Klubmesterskabet i 5000 m blev begge gennemført med 
flotte deltageranal.  

 
2. 

 
Vision 2025 for Odense Orienteringsklub  

• Hvad er de vigtigste målsætninger for Odense Orienteringsklub? 
• Hvilke ambitioner skal vi have på hvilke områder 
• Indledende drøftelse af noget vi måske kan arbejde færdigt på en general-

forsamling eller et medlemsmøde 
• Hvem, hvad og hvordan 

 
Bestyrelsen gav udtryk for, at det vil være en god måde at signalere overfor med-
lemmer og omverden, hvad OO står for. 
Der lægges op til at have et oplæg med på generalforsamlingen til beslutning og 
for at sikre bedst muligt grundlag, vil næste bestyrelsesmøde blive ”åbent besty-
relsesmøede”, hvor medlemmerne inviteres til at deltage og komme med bidrag til 
formulering af vision. 
Carsten laver aller første udkast og rundsende inden næste bestyrelsesmøde. 
 

 
3. 

 
Fortsat brug for et par frivillige 
Mangler: Tøjkoordinator, koordinator for nye medlemmer og Alt For Damerne ko-
ordinator fra 2021. 
Samt et par hjælpere til Sportslørdag i Idrætshallen den 18/1 
 
Carsten er i dialog med forskellige forslag – pt. ingen afklaring. Der annonceres i 
kommende nyhedsbrev. 
 

 
4.  

 
Påsketur 2020 
Rejsby Europæiske efterskole er booket med køkkenpersonale! 
Pris ca. 500 kr./person hertil giver klubben som sædvanligt tilskud. Bestyrelsen 
besluttede, at prisen bliver 350 kr./deltagende medlem og fuld pris for ikke-med-
lemmer. 



Der udarbejdes desuden en reduceret pris for børn. 
 

 
5. 

 
Evaluering af stafetsamarbejdet 2019 og holdning til fortsættelse eller ej 
Der har været lidt startvanskeligheder, men det er samlet set en bedre mulighed 
for at komme til at løbe stafet. 
Vi skal lave lidt mere reklame for stafetsamarbejdet, herunder at man ikke behø-
ver at have et hold ”med” til tilmeldingen. Vigtigt at man bare tilmelder sig. 
Bestyrelsen indstiller derfor til fortsættelse af samarbejdet. Carsten tager kontakt 
til de øvrige klubber for at høre deres beslutning og sørger for en evt. anmeldelse 
af samarbejdet til DOF. 
 

 
6.  

 
Nyt fra DOF, Sydkredsen, og de fynske klubber 
Kredsformandsmøde den 28/10 
Opmærksomhed på, at der evt. kan opnås kommunalt tilskud til deltagere på Ung-
domslejre – i lighed med lokalestøtte til andre idrætter. Carsten taler med Palle om 
muligheden. 
Nina Hoffmann er ny skovkontakt i DOF. God som sparringspartner og ressource-
person. 
Anders Dalgaard fra Kolding er ny- børne og ungdomskoordinator i Sydkredsen og 
medlem af DOF børne-ungeudvalg. 
Terkel Gydesen er overgået fra børne-ungekoordinator til foreningskoordinator og 
forbliver i Sydkredsens bestyrelse. 
Terminslisten mangler lidt. Vi har 2. divisionsmach den 19. april i Krengerup. OO 
byder desuden ind på DM Stafet 2023 evt. som et samarbejdsprojekt og evt. i 
Lunge Bjerge. 
Indlæg fra Forbundsformand Walter Rahbek – Der lægges blandt andet op til en 
optimering af setup for Repræsentantsskabsmødet og udvalgssammensætningen. 
 

 
7. 

 
Kommunikation  
Indlæg fra andre punkter 
Alle aktiviteter i Jægerhuset skal indføres i træningskalenderen for at undgå dob-
beltbookninger. Claes og Palle lægge skoleaktiviteterne i træningskalenderen 
SI udlån har fået sin egen kalender på den interne side. Udstyret bookes hos Ger-
hard. 
 

 
8. 

 
Eventuelt nyt om træning 
Der er godt gang i aktiviteter på alle områder. 
 

 
9. 

 
Eventuelt nyt om korttegning 
Korttegningskursus er godt gennemført 
 

  



10. Eventuelt 
• Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 10/12 (økonomi og vision)  
• DOF Akademi den 11/1 
• Natugle 14/11 
• AHA løb 7/12 
• Nytårscross 31/12 

 
 
 
 


