Referat af
bestyrelsesmøde

Jægerhuset, Jægerhusstien 1, 5000
Odense C
Den 21. juni kl.
19.00-21.00

Lone, Niels, Kim, Rikke og Carsten

Deltagere

Og Lisbeth og Erik
Torben og Palle

Afbud

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 17/5
Valg af referent
Kim valgt
Referat godkendt

2.

Tema: Find Vej (diskussion)
Erik Fynboe deltager
• Status på de eksisterende anlæg, vedligeholdelsesansvar?
Erik: Elmelund ser ud at køre fint. Fylder kortkasser op ind imellem
Aaløkkeskoven: Her bliver der fortsat stjålet poster. Der prøves et nyt befæstelseskoncept.
Stige Ø er nu gentegnet. Banerne bliver gentegnet
Generelt skal der findes en ”bestyrer” for hvert anlæg for at sørge for at der
er opfyldt i kortkasser (ca. 1 gang pr. måned) samt et par gange årligt
tjekke poster. Skrives i først omgang i nyhedsbrevet.
• Plan for fremtiden, Havnen, Davinde?
Havnen er undervejs. Der skal tilladelse fra ejendomsejere for anbringelse
af skilte. Niels og Kasper Tofte kan levere input til Vagn Sørensen for udarbejdelse af baner. Niels og Erik koordinerer med Vagn
Tarup Davinde trænger til revidering samt optegning af nye områder. Evt.
også med henblik på at benytte til Fyns 5 Daws 2018
Torben ser på evt. muligheder i kortudvalget.
•

•
•

3.

Find Vej i skolen?
Det har været en god succes med skolearrangementer. Skoleudvalget ser
på muligheder og lægger plan
Find vej på Fjordens Dag 10/9, Gintas er tovholder
Find vej dag 5/5 2018, måske en kombi med Åløkke og Havnen

Retningslinier for støtte til ungdomsløbere (beslutning)
Justering af beslutning fra sidst. 50% støtte til under 21 årige løbere skal muligvis
ændres. Forskel på børn og junior? Retningslinierne er nedenfor

Det er korrigeret til fuld dækning af startafgifter til løb tilmeldt gennem o-service
samt 50% dækning af kursusafgifter.
Iværksættes med virkning fra sidste bestyrelsesmøde.

4.

Evaluering af Alt for damerne (diskussion)
Næste år 14/6 i Munke mose.
Meget ros fra deltagere og AfD.
Genvalg til arrangementsgruppen!

5.

Evaluering af Fyns 5 dages (diskussion)
Morten hang selv på for meget, da hans far fik dårlig ryg.
Morten ærgrer sig over fald i deltagerantal på A-kort og B – ingen umiddelbar forklaring.
Hvordan kan man optimalt rekruttere flere deltagere?
- Institut for idræt, Få klubmedlemmer til at få nogen med,
Der var to nye banelæggere med - stor ros til begge.
Oo i øvrigt stor ros til stævneledelse og til alle øvrige funktioner!

6.

Nyt fra DOF, Sydkredsen, og de fynske klubber
Carsten var til kredsledermøde. Der drøftedes bl.a. problemer med adgang til Oservice for træningsløb
• Terminslisten 2018, hvad vil vi byde ind med: Vi påtager os et B-løb i april
2018.
• Der er kommet en ny kortnorm – i 2017 gælder både ny og gammel

7.

Kommende aktiviteter
• DM Stafet og Lang 9-10/9. Hjælpertilmelding
Carsten annoncerer efter hjælpere
• Fjordens Dag på Stige Ø, 10/9
• Condes workshop lørdag 16/9 kl 9-16, se udkast til indbydelse nedenfor
Evt. supplere med Faaborg og Svendborg
• Divisionsturnering 17/9 og 22/10
• 5000 m klubmesterskab, 21/9
Bestyrelsesmøde lægges også på denne dag
• Mini teknikkursus, onsdag den 11/10
• Klubmesterskab i O-løb?
Carsten spørger Bent Mikkelsen, om Faaborg OK er med på at arrangere

8.

Kommunikation
Noget til hjemmesiden eller Facebook?

Facebook side?
Lige pt. vil vi ikke ændre vore tilgang til Facebook, men er åben for evt. initiativer.
Side om Bennikekruset og øvrige æresbevisninger, Kim

9.

Eventuelt nyt om træning
Plan for efteråret
Lisbeth har fået afsat opvarmningen til Rikke og Sebastian
Der er også gode udsigter til en trænerløsning til efteråret. Falder forhåbentlig på
plads til publicering i august nyhedsbrev.

10.

Eventuelt nyt om korttegning

11.

Eventuelt nyt om økonomi
Konklusion på trøjestøtte til Mini-O:
Der er brugt ca. 1.500 kr. på trøjer og ca. 1.500 til afslutningsarrangement.
Det blev vedtaget, at der stille en beløbsramme på kr. 3.000 pr sæson til rådighed
for Mini-Maxi-O arrangementer. Printer til kort er indkøbt, bor på kontoret.
Serviceaftale på eksisterende hjertestarter (inklusiv 30 min introkursus) er indgået. Ansøgning om en ny i skab, er sendt til Trygfonden. Svar i november.
Der er kommet en forespørgelse fra to klubmedlemmer om at anskaffe en licens til
Livelogs. Klubben betaler 300 kr. for en klublicens og så skal medlemmer betale
60 kr. for en bruger. Bestyrelsen er positivt indstillet og Carsten tager fat i medlemmerne for nærmere undersøgelse.

12.

Eventuelt
Ansvar for SI enheder mm: Jørgen Løvendahl og Jørgen Olesen har påtaget sig ansvaret.
Carsten tager fat i Jørgen Løvendahl og Ole for supplering af div. Startposter mf og
evt. ”indsamlingsvest”
Næste møde 23/8 (fælles akt i efteråret?, økonomistatus og medlemstyper)
Lone har foreslået at der skal tilbydes køb af egentligt cykeltøj i klubdesign –
korte/lange ærmer.
Lisbeth skal evt. prøvet at tage fat i Trimtex for at undersøge muligheder og priser

De nyeste:
Retningslinier for støtte til børne og -ungdomsløbere
mm. i Odense Orienteringsklub
Odense Orienteringsklub dækker 100% af udgiften til startafgifter for medlemmer under 21 år. Tilskuddet omfatter kun løb, hvor tilmeldingen foregår via o-service.dk. Tilskuddet modregnes automatisk og fremgår af opgørelsen i o-service.

Tilskud til løb udbetales kun hvis løberen er startet til løbet.
Klubben betaler 50% af deltagerafgiften ved deltagelse i Sydkredsens U-kurser og TC træningsaktiviteter.
Bestyrelsen kan ansøges om yderligere dækning til særlige aktiviteter.
Støtte til kurser
Klubben ønsker at flest mulige medlemmer dygtiggør sig indenfor o-sporten.
For medlemmer som påtager sig at yde en indsats for klubben betales kurset normalt fuldt ud.
For andre betales et tilskud efter individuel vurdering.
Løbsafgift til divisionsmatch
Klubben betaler deltagerafgiften for alle medlemmer til de tre årlige divisionsmatcher.

Mini teknikkursus
Har du lyst til at kunne bruge vores SI materiel?
Har du lyst til at kunne få resultater fra enheder til computer og ud på print eller web?
OOs erfarne teknik "nørder" vil denne aften introducere hvordan man bruger SI systemet til træning og til
løb.
• Hvordan bruger man systemet til træning og til løb
• Hvad kan de forskellige enheder.
• Hvordan får man en resultatstrimmel ud
• Hvordan hænger det hele sammen med en deltagerliste på en computer.
• og meget mere
Ole Balslev og Jørgen Løvendahl vil onsdag den 11/10 kl 19-21 giver dig en grundig introduktion i klubhuset. Herefter vil du selv kunne bruge systemet og afvikle på en mega tjekket måde.
Tilmelding til Carsten på cdjursaa@gmail.com senest den 15/9 2017.

Condes kursusworkshop i Odense Orienteringsklub, efterår 2017
Vil du gerne kunne lave en orienteringsbane i Condes?
Har du glemt hvordan du laver et forbudt område i Condes og hvordan det er med gaflinger?
Vil du gerne have nogle ideer til hvordan du kan lave nogle gode træninger vha Condes?
Var du med på banelæggerkurset i foråret, men mangler lidt Condes erfaring
Så er det her tilbud måske noget for dig.
Kursus 1: Grundlæggende brug af Condes
Medlemmer af OO som er interesseret i at bruge Condes til at lave træning, løb eller andre o-løbsaktiviteter.
Medlemmer som er nysgerrige på hvad
Indhold:
•
•

Hvordan tegnes en bane i Condes
Grundlæggende indstillinger og muligheder

•
•
•

Størrelsesforhold og filtyper
Printning
Simple træningsbaner

Kursus 2: Tips og tricks til Condes
Kræver at man kender lidt til Condes (et minimum er Kursus 1).
Indhold:
•
•
•
•
•

Inspiration til løb og træning med moment, formål og ”kvalitet”
Gode værktøjer i Condes
At arbejde med flere canvas og fjerne lag
Gaflinger
Tip og tricks

Tid, sted og praktisk
Lørdag den 16/9 2017
Kursus 1: kl 9,30-12,30 og kursus 2: kl 13-16. Afvikles på UngOdense, Niels Bohrs Alle 210, 5220
Odense SØ.
Undervejs vil der blive servere en let frokost.
Medbring en computer hvor Condes er installeret. Licens nr kan fås hos Carsten. Begge kurser vil
være rimelig praksis orienteret.
Underviser

Andreas Duc Jørgensen, Tisvilde Hegn OK. Andreas er en af Danmarks bedste Condes brugere.
Tilmelding
Man kan deltage enten i begge eller et af kurserne. Tilmelding senest den 5/9 til Carsten Djursaa
på cdjursaa@gmail.com. Kun plads til 15 deltagere.
Pris:
For medlemmer af Odense Orienteringsklub 0 kr.
For evt. ikke medlemmer 250 kr

