Referat af
bestyrelsesmøde
Deltagere

Jægerhuset, Jægerhusstien 1, 5000
Odense C
Den 23. januar kl.
18.30-20.30

Niels, Kim, Rikke, Torben, Palle og Carsten

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og referatet fra den 12/12
Kim Kongstad er referent
Referat er godkendt
Jens Dam er ny hyttemester og Nicolai Krabek er tøjkoordinator.
Brug for ny SI ansvarlig – der annonceres på generalforsamlingen
Ny opvaskemaskine og komfur indkøbes snart.
Super fint nytårscross aktivitet.
Sportslørdag afviklet med Torben og Bent. Ikke megen aktivitet på standen i det
nuværende setup – Torben har fremsendt forslag til forbedring, se nedenstående
stikord.
Afviklet Vintercup cykelløb i Ryslinge med stor succes og omfattende avisomtale.

2.

Årsregnskab 2018
Gode indtægter fra mange aktiviteter, især som vanligt Alt for Damernes kvindeløb
På udgiftssiden er især buskørsel til divisionsmatcher en stor post. Det samlede resultat udviser et underskud på ca. 7.000, som dækkes af træk i formuen.
Regnskabet underskrevet.
Budget 19 fremlagt, herunder foreslås uændret kontingent.

3.

Planlægning af generalforsamlingen den 19/2
På valg er Carsten, Rikke og Niels. Alle er villige til genvalg, men der skal ses efter
afløsning fra yngre medlemmer
Dirigent: Palle indstilles
Bespisning: Kim indkøber. Niels checkker drikkevare
Indstillinger og æresbevisninger drøftet og vedtaget.
Handlingsplan og Beretning gennemgået.

4.

Hvilke løb vil vi gerne arrangere i fremtiden og hvordan?

Torben fremlagde nogle tanker om rullende brug af skove.
Kunne en model baseres på fynsk samarbejde både for at øge skovmængden og
for at deles om ressourcer?
Debatten skal fortsætte på generalforsamlingen og på fællesmøde med Faaborg og
Svendborg.

5.

Det praktiske i stafetsamarbejdet med Svendborg og Fåborg OK
DOF har godkendt stafetsamarbejdet.
O-service udvides med stafettilmelding og der skal være en selvstændig løbstilmelder. Der skal formodentlig også oprettes selvstændig løbskonto for at få det til at
fungere rent praktisk.

6.

VIP middag
Da der potentielt kommer for mange deltagere med kærester/ægtefæller, besluttedes at fortsætte kun med medlemmer.
Dato 29.03.19 kl. 18.
Rikke bestiller mad, Niels sørger for drikkevarer og Carsten inviterer.

7.

Nyt fra DOF, Sydkredsen og de fynske klubber
Klubledermøde den 4/2 i Kolding, om terminsliste og divisionsturnering
DOF repræsentantskab 2/3 i Middelfart. Palle? og Carsten deltager.

8.

Kommende aktiviteter
• Vinter- og Natcup, særligt 2/2 og 16/2
• Gule ærter 25/1
• Generalforsamling 19/2
• DM Nat 23/3, Søren Klingenberg er stævneleder. OO kommer blandt andet
med kioskansvarlig, beregner, speakerassistent, elektriker, banekontrollant
og førstehjælp mm
• Påsketur, Niels Rabølle er turleder.
• Krengerup 5/5, Steen Vestergaard
• Skole OL i orientering 8/5 eller 15/5, Torben og Claes
• Fyns Sprint Cup 18-19/5, Niels
• Fyns 5 Dages, 28/5- 18/6, Morten
• Alt for Damerne 13/6, Carsten L, Lisbeth og Erik
• JFM lang og Stafet i Lohals 17-18/8, Laila og Bjørn er stævneledere
• Torben barsler med kursus i korttegning og intro til o-cad

8.

Kommunikation
Noget til hjemmesiden, nyhedsbrevet eller Facebook?

Husk at ”Følge” eller ”Synes godt om” den nye Facebook side.
Den nye generelle informationsfolder om OO er nu klar. 2000 ex findes i kasse på
kontoret.
Vi har brug for en ny nyhedsbrevsredaktør

9.

Eventuelt nyt om træning
Vi delte hovedsynspunkter fra trænermøde afholdt den 22/1.

10.

Eventuelt nyt om korttegning

11.

Eventuelt
• Bookning af gymnastiksal til 2019/20 er sket, samme tid og sted
• Bestyrelsesmøder i 2019. Konstituerende møde 27.02.19 – her aftales øvrige møder for 2019. (RED: er efterfølgende flyttet til den 26/2)
• Påskeløb 2020 på Rømø, bookning af overnatningssted? Niels er på sagen.

HUSKELISTE IDRÆTTENS DAG / OPFØLGNING

Opstilling mulig i hal 2 fredag kl 13 - 21
Lørdag kl 8 - 12.30 (hovedindgang lukker kl. 11, så indgang på venstre side)
Publikums åbent lørdag kl. 13 - 17, vi må først begynde nedtagning efter kl. 17
Fredag:
Jeg henter træer hos Lizette og bringer til hal
Kan vi mødes i klubhus kl. XX, for at hente materiale?
Materialer:
Beach flag (start, mål og klublogo)
Find vej i foldere
Ny klubfolder
Si-poster - skærme - brikker (antal?) kompasser for at vise brug
Hvordan fastgøres poster? Bukke strips
Strimmelprinter
Kuglepenne
Jeg medbringer:
forud printede baner (et print tager lang tid, så jeg printede alle forud - vi
brugte ca. 25 stk.)
Kabeltromle
Sav og juletræsfødder

DIVERSE:
Vi har en stand på 5 X 5 meter
Opstilling fredag så vi kan tage højde for eventuelt?
Hvad har jeg glemt?
Jeg tænkte på at tage en computer med (der er net) så man kunne vise O-track,
billeder, O-service, etc. Vi brugte det ikke
Vi har OO jakker/tøj på, måske der kommer mini/maxi løbere
OPFØLGNING:
En projektor som kan vise O-track O-film og klip fra VM, billeder, interviews
med landsholdsløbere, introduktion til o-løb, etc
Et stort skilt som opfordrer til at prøve O-løb (Slå din kollega, far, lillebror
ect…) og en folder med samme tekst som mini-maxier kan gå rundt i hallerne og
“kapre” folk med
“Smarte” juletræsfødder

