Referat af
bestyrelsesmøde
Deltagere

Jægerhuset, Jægerhusstien 1, 5000
Odense C
Den 12. december
kl. 19.00-21.00

Lone, Niels, Kim, Rikke og Carsten +
særlig gæst Jens Dam

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 24/10
Valg af referent: Kim K valgt
Referat godkendt
Nikolaj Krabek overtager opgaven som tøjkoordinator pr den 1/1.
Ny informationsfolder er på vej.

2.

Klubhuset
• Velkommen til ny hyttemester Jens Dam.
• Forventningsafstemning
• Øget brandsikkerhed i klubhuset: Brandalarmer og exit skilte er opsat, gitre
fjernet og en ekstra dør i gavlen er på vej.
• Nyt Komfur og opvaskemaskine er bestilt
Det er bevilliget at indkøb af begge enheder samt ”tårn” til bakker og afkalkningsanlæg, i alt ca. 25.000 kr. Kim og Jens får det på plads.

3.

Skole OL i orienteringsløb mm
Torben og Claes er tovholder på et OO skoleorienteringsarrangement i maj. Umiddelbart er det den 15/5 i Åløkkeskoven for 5-6 klasser. Se mere på https://skoleol.dk/. Info møde den 24/1.
Deltagelse i SDUs projekt ”Active Living” den 16-17/5 med OL eller noget andet eller slet ikke? Se mere her: https://www.sdu.dk/da/forskning/forskningsformidling/citizenscience/campus+odense+-+active+living
Torben ser på muligheder for at udnytte området på SDU på kort eller lidt længere
sigt.

4.

Muligt stafetsamarbejde med Svendborg og Fåborg OK i 2019
Det er afklaret, at stafetsamarbejde gælder alle stafetter i DOF regi.
Bestyrelsen godkendte at tilmelde OO i stafetsamarbejde sammen med Faaborg og
Svendborg.
Carsten tilmelder til DOF under navnet ”Fyn Stafet”

5.

Nyt fra DOF, Sydkredsen og de fynske klubber
Der er lidt dialog med skov- og arrangementsudvalg i forhold til støtte og regler.

6.

Evaluering af
• Klubmesterskaberne
Klub lang – udmærket afvikling – skal tilstræbes at have ens klasser pr.
klub for at smidiggøre afviklingen
Præmie med t-shirt var en stor succes – gentages.
Børn
Afviklet i Faaborg. Fin løsning når der nu var dato sammenfald.
Nat
Fin afvikling med imponerende udfordringer på lille område ved Port Arthur.
• Klubfest
Udmærket fest, men gerne flere deltagere. Holder fast i koncept.
• AHA løb
Udmærket afvikling på delvist nyt kort i Villestofte-Pårup
17 deltagende hold er lidt i underkanten – vi skal gøre mere reklame for det
næste år.

7.

Kommende aktiviteter
• Nytårscross 31/12 (The Kongstads mf.)
• Vintercup på MTB 6/1
• Vinter- og Natcup, særligt 5/1, 10/1, 2/2 og 16/2. Mangler en enkelt banelægger. Niels spørger Gintas
• Gule ærter?
• Generalforsamling 19/2, Carsten lægger indkaldelse på hjemmesiden
• DM Nat 23/3
• Krengerup 5/5
• Skole OL i orientering 15/5
• Fyns Sprint Cup 18-19/5
Intet nyt siden sidste møde. Carsten assisterer Niels på stævneledelse
Niels tager til møde i sprintcupudvalget i januar.
• Fyns 5 Dages, 28/5- 18/6
• Alt for Damerne 13/6
• JFM lang og Stafet i Lohals 17-18/8

8.

Kommunikation
Husk at ”Følge” eller ”Synes godt om” den nye Facebook side.
Torben har udarbejdet forslag til bannere til Start og Mål. Design godkendt med
forslag til mindre modificeringer. Det besluttedes, at Torben bestiller 4 stk. á ca.
1.100 kr./stk.

9.

Eventuelt nyt om træning
• Tilgang til Mini og Maxi O er pt ikke muligt. Der er oprettet venteliste.
• Ansøgning om dækning af udgifter til Skovleje til U1 kursus såfremt andet
tilskud ikke opnås. Bestyrelsen besluttede at dække.
• ”Trænermøde” afholdes i januar. Carsten arrangerer.

10.

Eventuelt nyt om korttegning
• Høgsholt kort er under udvidelse mod øst.
• Mindre opdatering af Onse

11.

Eventuelt
• Næste bestyrelsesmøde 23/1 (planlægning af 2019 og generalforsamlingen)
• Påskeløb 2020 på Rømø, bookning af overnatningssted?
• Der skal et punkt om langtidsplanlægning af aktiviteter på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
• Der er behov for opfyldning på toner til printer i klubhuset samt plastlommer til træningskort. Torben bestiller.
Mangler fortsat et par voksne til at bemande standen i Odense Idrætshal den 19/1
om eftermiddagen? Torben og Bent Aakjær er på opgaven.

