Referat af
bestyrelsesmøde
Deltagere

Jægerhuset,
Jægerhusstien 1,
5000 Odense C
Den 10. december
kl. 19-20-21.30

Lone, Peter, Kim, Rikke, Carsten og
Palle

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 29/10
Kim er referent
Referatet godkendt.

2.

Økonomi 2019 (drøftelse)
• Forventet resultat udviser som planlagt et betragteligt underskud på
pt. 55 tkr. som følge af omfattende investeringer i opvaskemaskine,
O-CAD samt uventet omkostning til teltleje til AfD
I beløbet indgår endvidere indkøb af tøj og Sport Ident brikker.
Vi kan i 2020 ansøge Fynske Skovkarle om ungetilskud for at hjælpe
på økonomien.
• MobilePay. Efterspurgt af Allan til kontingentindbetaling. Bestyrelsen
er grundlæggende åben for ønsket, men da der følger omk. med,
skal det undersøges, om det vil blive benyttet nok. Der afholdes Facebook afstemning i januar og emnet luftes på generalforsamlingen.
• Forslag om indkøb af stor TV skærm. Bestyrelsen vurderer ikke, at
behovet er tilstrækkeligt, ligesom vægpladsen hertil er begrænset.
Forslaget afvises derfor indtil videre

3.

TBU (orientering)
Træning af børn og unge, DOF initiativ. Aftalt møde med DOF den 5/2 kl.
19-21 på Christiansgade 46A. Morten, Laura, Tine, Carsten (og evt. andre
interesserede).

4.

Evaluering af de seneste aktiviteter
• Klubmesterskab med pæn deltagelse fra OO. Godt arrangeret af
Svendborg.
• Klubfest. Mega hyggeligt. Der kommer en lidt for smal repræsentation fra klubben til trods for fremragende bespisning

•
•

Natugle. Rekordstor deltagelse i Langeskov med fin afvikling. Flot
kort tegnet af Peter Wihan.
AHA løb. Fin afvikling, men desværre kollision med løb i Svendborg
og FROS. Vi søger at tjekke med disse næste år.

5.

Stafetsamarbejdet 2019 (beslutning)
Bestyrelsen har tidligere besluttet at gå efter at fortsætte samarbejdet og
der er nu også positive tilkendegivelser fra både Faaborg og Svendborg.
Carsten giver besked til DOF.

6.

Tarup Davinde (drøftelse)
• Planer om etablering af en ”Mødested”. Peter var til brugermøde,
hvor han slog på, at der skulle opbygges noget ”stort”, som giver
mere anvendelighed end shelters, småskure mv. Men mange forskellige ønsker. Vi følger projektet.
• Tarup Davinde dag den 2/5. Vi vurderer, at vores indsats bærer
bedre frugt i forbindelse med skolearrangementer og lign., så vi melder fra.

7.

Kommunikation
Alle aktuelle arrangementer er annonceret.

8.

Eventuelt
• Kommende aktiviteter: Nytårs Cross, DOF Akademi, Vintercup og
Natcup
• Næste bestyrelsesmøde onsdag den 22/1 2020 i Jægerhuset (planlægning af generalforsamling, visionsudkast og reglementsændringer)
• Der bliver ikke nogen orienteringsløbs-stand på Sportslørdag 2020
• Idrætslærerkursus om orienteringsløb den 1/5, Gerhard og Torben
• Opstartsmøde om Skole OL den 28/1 i OGF klubhus, Claes og Carsten

