Referat til
Bestyrelsesmøde
Deltagere

Ellen S, Carsten L, Merete S, Niels R, Kim K +
Steen V. og Palle M

Afbud

Carsten L (syg), Merete S (ferie)

Dagsorden

Emne

Evt. tilføjelser til dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Jenni V prokura til løbskonto
Oplæg til bestyrelsesarbejde i 2013
Generalforsamling – emne(r)+valg
+udmærkelser
7. VIP arrangement
8. Status på aktiviteter i 2013 og 2014
9. Evt.
Indhold

Jægerhuset
5000 Odense C
23.01.2013
kl.18.30
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1. Evt. tilføjelser til dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
-

Godkendt
3. Økonomi

Palle gennemgik regnskab for 2012 og budget for
2013
Flot regnskab med betydeligt bedre resultat end
det kunne forventes efter en meget stor omkostning på renovering af klubhuset
Budget lægger op til uændret niveau, inkl. uændret kontingent
4. Jenni V prokura til løbskonto
Palle havde medbragt prokuraformular til Jenni.
Den blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
5. Oplæg til bestyrelsesarbejde i 2013 og 2014
Tidligere var bestyrelsen sammensat af de ansvarlige for forskellige aktiviteter (kort, aktiviteter, træning, skov osv.). Der har så i en længere
periode været adskillelse mellem bestyrelse og de
aktivitetsansvarlige – angiveligt for at friholde de
aktivitetsansvarlige fra ”belastningen” med bestyrelsesarbejdet.
Dette har så igen fordret en del koordinering mel-

Hvem

lem bestyrelsen (formanden) og de forskellige
aktiviteter.
Fremadrettet bliver alle relevante indkaldt til bestyrelsesmøderne (kortkoordinator, arrangementskoordinator, træningskoordinatorer, skovtilladelser osv.)

6. Generalforsamling
Planlagt inkl. valg og emner
7.VIP
15.03.2013 kl. 18.30
8. Status på aktiviteter i 2013 og 2014
-

-

D/H løbet: Kører med Steen og Steen som
stævneledere. Hjælpersituation rimeligresten rekrutteres til generalforsamling
Langesø B løb: Funktionsledere på plads.
Stævneplads ved Slottet.

-

Sprint: Indbydelse klar. Flyers med til Påskeløb.

-

5-Daws: Stævnelederoverdragelse påbegyndt. Terræner aftalt.

-

AfD: 6. Juni. Aftale på plads med KKO
back up i forhold til Gerhard
Klubtur til Påske: Annonce i klubblad.

-

Klubtur efterår: Tages på generalforsamlingen.
Repræsentantskabsmøde: Carsten deltager??
Kredsledermøde: KKO deltager

7. Evt.
-

EResults workshop/kursus i april. KKO koordinerer mulige datoer med Ole, Erik og
Jørgen

