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

 

 
Dagsorden 
 
1. 

 
Godkendelse af dagsorden og referat fra den 20/4 
Kim er referent 
Ekstra punkt på dagsordenen: Palle orienterer om økonomi 
 

 
1.5 

 
Økonomi 
En øjebliksopgørelse fra 1.1. til dd. viser et underskud på ca. 24 tkr., men 
der er i dette indeholdt indkøb af klubtøj, som endnu ikke er begyndt at 
blive solgt. Der er ligeledes heller ikke indtægter fra løb (åbne løb, Fyns 5 
daws, AfD). Indtægter fra kontingenter er på niveau med budget. Alt i alt 
ser klubbens økonomi således nogenlunde fin ud. 
 

 
2. 

 
Genåbning af Odense Orienteringsklub 
Hvem må nu hvad? 
Vi må nu ”alt” med maks. 50 samlet samtidig. 
Der var enighed om, at Fyns 5 Daws tirsdag overholdt reglerne. Der var 
maks 23- 30 samlet ad gangen. 
Onsdagsklubben har også været samlet under gældende regler. 
 

 
3. 

 
Første kig på visionen 
Det blev vedtaget at tage fat på uddannelse/hvervning. Tiltag i september. 
Vi er godt i gang med at styrke det fynske samarbejde. 
Bestyrelsen ser i efteråret på muligheder for/forslag til social/træningstur i 
efteråret 2021. 
 

 
4. 

 
Status på forskellige aktiviteter 
Fyns 5 daws er i gang med sensationelt stor tilslutning. 
Divisionsmatcher i Faaborg 22.08. og 23.08 i Krengerup. Det overvejes at 
flytte Krengerup til 27.09. – afventer afklaring med Sydkredsen. 



AfD 3.9. Der er endnu ikke klarhed over mulighederne ift. deltagerantal. 
Der er møde i uge 24/25 med Klaus. 
Træning: Rasmus tager nogle træninger i efteråret. Rikke og Lisbeth laver 
en plan for efteråret i august måned. 
Ungdomstræning fortsætter uændret. 
Vi forsøger desuden at koordinere med Faaborg og Svendborg ift. at ud-
nytte hinandens træninger. 
 

 
5.  

 
Nyt fra DOF, Sydkredsen og de fynske klubber 
Carsten og Carsten Lausten var mandag 8.6. til klubledermøde i Sydkred-
sen. Herunder blev drøftet samarbejdet i DOF’s bestyrelse. 

 
 
6. 

 
Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde 8.9. om medlemshåndtering 
Friluftsrådets akutpulje søgt om 16.000 kr. til kompasser, hardware mv.  
Der skal laves indlæg i nyhedsbreve om retningslinjer for deltagelse i løb, 
herunder overholdelse af forbudte områder (skraverede/olivengrønne) 
Også indlæg til nyhedsbrev om at få afleveret skærme. 
Peter er fortsat i kontakt med Tarup-Davinde brugergruppe. 

 

 

 
 
 


