Referat
bestyrelsesmøde
Deltagere

Jægerhuset, Jægerhusstien 1, 5000
Odense C
Den 2. oktober kl.
19.00-21.00

Lone, Niels, Kim, Rikke, Torben, Allan,
Palle og Carsten
Afbud Kim og Lisbeth

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra
den 23/8

Begge dele godkendt og Carsten valgt som referent

2.

Status på økonomi,
Palle fremlægger
Hvordan ser det ud indtil
nu?
De store afregninger?

Palle gennemgik regnskabet frem til nu.
Vi forventer ca 20.000 i overskud fra DM weekend. Vi har
fået 65.000 netto fra Alt for Damerne
Det ser generelt godt ud.
Ansøgning om støtte til en jakke til trænerne. Forslag til Lisette: Alle 9 skal have en og klubbens øvrige skal kunne
købe for 450 kr.
Må ikke være med så stort ”multiatleten” som løbetrøjerne.
Der arbejdes fortsat i cykeltøj.

3.

Temadiskussion: Medlemskab af Odense orienteringsklub
Hvad får man ud af et
medlemskab?
Har vi de rigtige medlemsskabstyper?
Hvordan er de forskellige
procedure?

Som medlem af Odense Orienteringsklub kan du deltage i:
• Løbetræning hver tirsdag fra klubhuset
• Teknisk træning for børn og voksne (se hvor og hvornår kalenderen)
• Gymnastik i vinterhalvåret
• Træningsløb på hele Fyn
• Orienteringskonkurrencer i Danmark og udlandet
• Klubture og sociale aktiviteter
• Du modtager desuden: et elektronisk nyhedsbrev ca en
gang om måneden og Dansk Orienteringsforbunds
blad ”orientering.dk”.
Kontingent
• Senior (21 – år) kr. 600,- pr. år.
• Junior ( – 20 år) kr. 300,- pr. år.
• Ved en hel familie tilmelding, så gives der en god rabat.
• Passiv – kr. 300,- pr. år.

Allan styrer alt vedrørende indmeldelse, løbstilmelding,
kontingent og løbskonto. Sender også en velkomstmail
til alle nye
Ok med måden at give familie rabat. Der er fortsat tale om
et individuelt medlemskab.
Børn over 2 år kan registreres som medlemmer.
Vi er pt 215 medlemmer heraf 14 passive. Stor udskiftning
de seneste år.
Svært at vide hvorfor folk melder sig ind og hvorfor de melder sig ud.
Vigtigt at tage godt imod de nye. Og få dem med ud at løbe.

4.

5.

Nyt fra DOF, Sydkredsen, og de fynske
klubber
• Sprintcup initiativ
• Klubledermøde i
Sydkredsen den
23/10

Kommende aktiviteter

Allan Grundsøe og Søren Klingenberg er de fynske repræsentanter i det landsdækkende sprint cup initiativ.
Niels Rabølle og Allan er i styregruppen for Fyns Sprint
Cup 2018. Niels rykker Helle for dato.
Carsten deltagere i klubledermøde i Sydkredsen den
23/10 i Middelfart.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mini teknikkursus, onsdag den 11/10. 5 tilmeldinger, plads til lidt flere.
5000 m klubmesterskab, 12/10, tilmelding er
lagt ud
Klubmesterskab i O-løb (Fåborg)? Carsten rykker for dato
Natugle den 16/11
Aha løb 9/12 (Iversen United)
Julefrokost 16/12 (Lone og ?)
Vintercup MTB, eftersøger en indbydelse
Vintercup O-løb, tilladelse i Onse og Høgsholt er på
plads.

6.

Kommunikation
Noget til hjemmesiden,
nyhedsbrevet eller Facebook?

Nyhedsbrev er lige på trapperne.
Rikke kigger på en opdatering af folderen.

Side om Bennikekruset og øvrige æresbevisninger,
Kim

7.

Gymnastik er startet. Ca 12 deltagere.

8.

Eventuelt nyt om træning

Træning regulært kun 2 torsdage indtil nu. Ca 15 deltagere. Høj kvalitet i selve træningen.
Børneattest er på plads for alle trænere.

Eventuelt nyt om korttegning

Odense Havn er udskiftet med Hollufgård til Fyns 5 dages.
Torben køber en ny GPS
Ocad licens? Niels undersøger

9.

Eventuelt

Palle har en skoleaftale med Munkebjergskolen den 30/10.
Carsten har fået to skolehenvendelser, som blev afvist pga.
for kort frist.
Vi savner en omvendt kost ved omklædningsrummet. Carsten skriver til Svend Aage.

Næste bestyrelsesmøde 25/10 (Evaluering af DM
weekenden og hvad er de næste store løb?). Per, Jacob og Allan inviteres.

