
 

 
 

Referat af  
bestyrelsesmøde 

Online via  
Skype 

Den 20. april kl. 
19-20 

Deltagere Lone, Peter, Kim, Rikke, Carsten og 
Lisbeth 
Afbud: Torben og Palle 

 

 
Dagsorden 
 
1. 

 
Godkendelse af dagsorden og referat fra den 09.03. 
Kim er referent 
Dagsorden og referat godkendt 
 

 
2. 

 
Status på forskellige aktiviteter 

• Divisionsmatch Holstenshuus flyttes måske til 22/8, afventer fortsat 
melding endelig dato og om ”Større aktiviteter” og muligheder for 
udendørs idræt 

• Påskeløb er skubbet til næste år, stadig på Rømø. Niels har booket 
den samme skole 

• Divisionsmatch Krengerup er flyttet til 23/8, afventer fortsat melding 
om ”Større aktiviteter” og muligheder for udendørs idræt. Uafklaret 
hvad DOF beslutter om selve Divisionsturneringen. 

• Lærerkursus 1/5 – aflyst. Der er aftalt en dialog om muligheder i ef-
teråret 

• Skole OL i orienteringsløb, aflyst 
• Arrangement med Danske Bank er udsat indtil videre 
• Fynsk Sprint Cup, aflyst 
• Forårsfestival for skoleelever? 
• Fyns 5 dages, vi håber stadig på gennemførelse 
• Alt for Damerne, flyttes til efteråret, måske 3/9 – pt. Uafklaret 
• Træning afventer indtil videre ”coronanedlukafslutningen” 10. maj. 

Lisbeth har Joakim og Rasmus stand-by, så træning starter straks, 
det bliver tilladt 

 
Carsten er opmærksom på og følger støttemuligheder i forhold til afly-
ste arrangementer – seneste udmelding er ned til 350 deltagere, så 
Fyns Sprint Cup kan evt. også være i spil til støtte 

 
  



3.  Coronaaktiviteter 
Der er afholdt individuelle træningsløb på Stige Ø, Aaløkkeskoven, Lange-
skov og Onse bakker. 
Der kommer yderligere baner i Tarup-Davinde. Alle retningslinier skal over-
holdes. 
Støtte til DOF – man kan via mobilepay sende 20 kr., hvis man løber et 
træningsarrangement. 

 
 
4. 

 
Eventuelt 

• Næste bestyrelsesmøde 10/6 (tema om medlemshåndtering) 
• Ansøgning om støtte til børne-og ungeaktiviteter er sendt til Fynske 

Skovkarle, svar til efteråret.  
• Ansøgningsfrist til DIF/DGI puljen er udsat pga. Corona 
• Faaborg og Svendborg bestyrelsesmøde udsat indtil videre. 
• Trænersituationen blev drøftet – Joakim stopper som tidligere ud-

meldt til sommer. 
 

 
 
 
 


