Referat fra
bestyrelsesmøde
Deltagere

Jægerhuset, Jægerhusstien 1, 5000
Odense C
Den 9. april kl.
19.00-21.00

Lone, Peter, Rikke og Carsten

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 26/2
Begge dele godkendt. Carsten er referent

2.

Refleksion over Jakob Tolborgs undersøgelse, bilag fremsendt
Fin nok undersøgelse. Men har måske fokus på noget som ikke er så et stort problem i OO. Vi synes ikke umiddelbart at der er brug for en åben opgaveliste. Der
er altid nogen der melder sig når der bliver spurgt i nyhedsbrev eller via Facebook.
Vigtigt hele tiden at forsøge at involvere nye. Husk brug af ”føl-ordning”.
Ikke umiddelbart brug for et netværksmøde med andre foreninger.
Godt eksempel på at FB også kan bruges til indsamling af data/stemmer.

3.

Nyt Logo til Fyns 5 dages, bilag er fremsendt
4 fine forslag. Bør alle have en anerkendelse. Vi kan umiddelbart bedst lide ”det
blå Fynskort”. Morten må gerne arbejde med finpudsning.

4.

Evaluering af VIP middag 29/3
21 deltagere. God stemning. Alt for meget mad. Fortsættes i 2020.

5.

Fællesmøde med Fåborg og Svendborg 6/5 kl 19 i Fåborg
Udkast til dagsorden:
• Stafetsamarbejdet, hvem er koordinatorgruppen og hvad er forventningerne
• JFM 17-18/8, Svendborg efterlyser funktionsledere til Start, kiosk og børnebaner (Peter forespørger hos Mini/Maxi)
• Klubmesterskab 2019, Svendborg
• TBU træner kursus?
• Hvilke løb skal vi lave i 2020 og fremad?
• Den fynske o-tilmelding
Lone er usikker på deltagelsen.

6.

Aktivitetsplan 2019
Se oversigt nedenfor.
• Løb i Krengerup den 5/5, Steen mf, det er der totalt styr på.
• Skole Ol 8/5, Claes og Torben mf, det er der totalt styr på. Lukket for tilmeldingen for 6. kl. Plads til et par 5. klasser mere.
• Fyns Sprint Cup 18-19/5, Niels mf, det er der totalt styr på.
Hvilke løb skal vi lave i 2020 og fremad? Hvilke løb skal vi søge?
Vi har DM sprint i 2022.
Måske kunne Påskeløb i 2024 være en fælles fynsk mulighed.
Vi skal fortsat lave et divisionsløb om året.

7.

Nyt fra DOF, Sydkredsen, og de fynske klubber
DOF repmøde den 2/3 i Middelfart. Palle og Carsten deltog. O-service fik lidt hug.
Planer om en tilmeldingsplatform for motionsorientering. TBU materiale på vej.
SIKO repmøde 26/3, Carsten Lausten deltog.

8.

Kommunikation
Noget til hjemmesiden, nyhedsbrevet eller Facebook?

9.

Eventuelt nyt om træning
• Ungdomstræning fra næste sæson er så småt ved at være realistisk. Morten Mølgaard er koordinator. En tilflytter fra Kolding OK Tine Dalgaard vil
gerne være den ene træner og vi har et par muligheder som pt undersøges
til den anden. Fast hver torsdag med udgangspunkt fra klubhuset. Bestyrelsen giver opbakning til at Morten kan aftale en mindre økonomisk kompensation til de to hovedtrænere.
• Voksentræning fortsætter nuværende koncept. Lisbeth og Rikke koordinerer, forhåbentlig med Rasmus og Joakim som trænere.

10.

Eventuelt nyt om korttegning

11.

Eventuelt
• Nyhedsbrevsredaktøropgaven er fortsat vakant
• Gerhard overvejer SI koordinatorrollen
• Indkøb af komfur og opvaskemaskine til klubhuset. Kim er på opgaven. Måske Jens skal tage sig af komfuret?
• Næste møde 10/9
• Lang snak om indretning af klubhuset. Mange forskellige synspunkter. Vi
afventer pt. En afklaring af ekstra nødudgang eller ej. Derefter kan vi kigge
på pejs og derefter indretning og møbler.

•

Det er problematisk at parkere på Næsbyvej. Vi ønsker os i stedet en udvidelse af det areal på Gammelsø hvor der er udlagt græsarmering. Peter laver udkast til brev til Odense Kommune.

