Referat af
bestyrelsesmøde
Deltagere

Jægerhuset,
Jægerhusstien 1,
5000 Odense C
Den 22. januar
kl. 19-21

Lone, Peter, Kim, Rikke, Carsten,
Torben og Palle

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 10/12
Kim er referent
Dagsorden og referat godkendt

2.

Økonomi 2019 (drøftelse)
• Endelige resultat og indstilling om budget og kontingent 2020
Som tidligere varslet er der et væsentligt større underskud end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt anskaffelse af ny opvaskemaskine samt udgift til teltleje ifm. Alt for Damerne Kvindeløb.
• Budget lægges op ad hidtidig praksis og med forslag om uændret
kontingent.

3.

Vision 2025 og Handlingsplan 2020, udkast vedlagt
• Bestyrelsen bakkede det fremlagt dokument op, med de på mødet
aftalte små justeringer.
Der lægges op til drøftelse og ”vedtagelse” på generalforsamlingen.

4.

Planlægning af generalforsamlingen den 21/2
• Beretning, udkast vedlagt
• Dirigent og referent: Foreslåede emner accepteret
• Bestyrelsens planer for 2020: Peter fremlægger
• Forplejning Kim sørger for brød og pålæg
• Årets løbere. Ungdomsløber udpeget og hædres ifm generalforsamlingen. Rikke er tovholder
• Bennikekrus - tildeles
• Valg: Lone og Kim er på valg. Begge modtager genvalg

5.

Forslag til ændringer af reglementet 2021 (beslutning)

Forslag fra Olav om tilføjelse af lidt flere klaser for de ældste udsendt sammen med dagsordenen.
Bestyrelsen vedtog at bifalde forslaget og sende det via kredsen til forbundet.

6.

Nyt fra DOF og Sydkredsen (drøftelse)
• Klubledermøde i Sydkredsen den 3/2
Lidt snak om sitatonen omkring den opsagte lansdtræner/sprotschef.
Forbundsformanden deltager. 2 x Carsten forventes at deltage.
• Drøftelse af øget deltagerbetaling ved divisionsmatcher. Bestyrelsen
er åben for en stigning i størrelsesorden 10 -20%.

7.

Kommunikation
Noget til hjemmesiden, nyhedsbrevet eller Facebook?
Rikke efterlyser retningslinjer for opslag fx:
- Interne diskussioner og aktiviteter på intern Facebook side – IKKE
på den eksterne
- Ansvarlig(e) for aktiviteten skal selv sørge for at få annonceret på
Facebook side

8.

Eventuelt
• Kommende aktiviteter: Dameaften og Herreaften
• Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 25/2 (konstituering, planlægning af VIP fest, Aktivitetsplan 2020 etc.)
• Stafetsamarbejdet er anmeldt til DOF
• Gymnastiksal på Skt Hans skole er bestilt til næste år.
• Møde om TBU den 5/2 kl 19-21 på Christiansgade 46A. (Red: er efterfølgende flyttet til 18/2)
• Fællesmøde med Svendborg/Faaborg 18/3

