Referat af
bestyrelsesmøde
Deltagere

Jægerhuset, Jægerhusstien 1, 5000
Odense C
Den 24. oktober kl.
19.00-21.00

Lone, Niels, Kim, Rikke og Carsten
Samt Torben og Palle

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 12/9
Kim K valgt som referent
Dagsorden og referat fra 12.09 godkendt
Mega fedt at vi var så mange til Divisionsmatchen. Flot indsats af Allan mf. og tak
til alle som deltog og sikrede os en plads i 1. division i 2019.

2.

Økonomistatus ved Palle
Positiv økonomi. Pt. fortsat pænt overskud – året er budgetteret til ”0”, så der er
fortsat luft til aktiviteter
Det blev besluttet, at der kan indkøbes opvaskemaskine og komfur til i alt ca.
15.000 kr. Kim undersøger og bestiller.
Det blev endvidere bevilliget, at der indkøbes en ekstra sport ident aflæserenhed
og strimmelprinter. Torben giver besked til Jørgen.

3.

Muligt stafetsamarbejde
Torben fremlægger konklusionerne fra arbejdsgruppen.
Der er positive tilkendegivelser – Carsten laver et formelt oplæg til behandling i de
to øvrige klubber. Kræver dog at de foreslåede reglementsændringer bliver vedtaget i DOFs hovedbestyrelse.
Der lægges op til at forme et stafetudvalg med en repræsentant fra hver klub
Navneforslag: Fyn Stafet.

4.

Klubfest den 17/11
Menuforslag fra Smageriet vedtaget. Menu betales af klub.
Drikkevarer til nettopriser (Niels indkøber og laver afregning).
Rikke koordinere og samler tilmeldinger.

5.

Nyt fra DOF, Sydkredsen og de fynske klubber
Kredsbestyrelsesmøde den 5/11:
• Morten deltager med oplæg om Mini-O
• Rammer for Divisionsturneringen i Sydkredsen i 2019

•
•
•

Terminsliste – vi afventer tildeling på nuværende inden yderligere
bud meldes ind
Kortkonsulenter. Vi støtter brug af kortkonsulenter på alle kort til
åbne løb
Eftersnak om løb i 2018. Ingen særlige kommentarer fra OO

6.

Større løb i 2019
• DM Nat 23/3
• Krengerup 5/5
• Fyns Sprint Cup (+Euromeeting sprinttræning) 18-19/5
Stævneleder, Niels og medhjælp?
• JFM lang og Stafet i Lohals 17-18/8

9.

Kommende aktiviteter
• Natugle 15/11 (Allan)
• Klubmesterskab 17/11 (Kim mf.)
• Klubfest
• AHA løb 8/12 (The Wilhards)
• Nytårscross 31/12 (The Kongstads)
• Vintercup på MTB 6/1
• Vintercup, Odense står for 4 løb:
05.01. Onse Bakker
10.01. Natløb Åløkke
02.02. Høgsholt
16.02. Femtning
• Natcup
• Gule ærter
• Generalforsamling den 19.02.
• Fyns 5 Daws 2019
28.05. Elmelund
04.06. Hollufgaard
06.06. Kohaveskoven
11.06. Elmelund Vest
18.06. Åløkkeskoven

10.

Kommunikation
Husk at ”Følge” eller ”Synes godt om” den nye Facebook side.

11.

Eventuelt nyt om træning
Bestyrelsen besluttede, at ungdomsløbere kan få klubdragt (= løbetøj til at løbe oløb i) til ½ pris. Både komplet sæt samt bukser eller trøje for sig.

Der er fin tilslutning til træning og til gymnastik.
Ny koordinator til at holde styr på alt vores klubtøj eftersøges.

12.

Eventuelt nyt om korttegning
Henvendelse fra VM organisation har medført, at vi har fjernet Odense City og –
Havn fra den offentlige del af hjemmesiden. Fortsat tilgængelig på den interne
side.

13.

Eventuelt
• Næste møde 12/12
• Påskeløb 2020 er på Rømø, bookning af overnatningssted. Forskellige muligheder drøftet. Niels undersøger nærmere.
• Sportslørdag 19/1 – tovholdere søges
• Jægerhusbestyrer – Svend Aage Jensen ønsker at overdrage opgaven til
Jens Dam. Bestyrelsen bifalder forslaget og udtrykker samtidig stor tak og
anerkendelse til Svend Aage for en fremragende indsats på opgaven gennem mange årtier! Overdragelse går nu i gang.

Referat Kim

