
 

 
 

Referat af 
bestyrelsesmøde 

Klubhuset, Jæger-
husstien 1, 5000 

Odense C 
Den 22. septem-

ber kl. 19-21 

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

 

 
Referat 
 
1. 

 
Godkendelse af dagsorden og referat fra den 10/6 
Valg af referent: Kim valgt 
Godkendelse af referat af mødet 10.06.20: Godkendt  
 

1.5 Økonomisk situation  
AfD løbet er aflyst, men ProEvent har kompenseret os med 20.000 for for-
gæves planlægningsaktivitet, så samlet minus ift. budget er ca. 45.000 
Sprint, Fyns 5 daws mv. har også givet færre indtægter 
Brændt klubskur har også nogle økonomiske konsekvenser- der har på det 
gamle skur været afholdt udgifter til nyt tag (som nu er brændt) mv.  
Der er udbetalt i alt ca. 70.000 fra forsikring til dækning af indboet. Gen-
etablering af skur skal vi selv betale for. 
Der har til gengæld været færre omkostninger på grund af mindre aktivi-
tet, bl.a. busser til div. match. 
Kassererens vurdering er, at vi ender med et minus i størrelsesordenen 
25.000 for året. 
 

 
2. 

 
Tema om medlemshåndtering 
Hvem gør hvad nu og i fremtiden. Allan var ikke tilstede, så punktet ud-
skydes til næste bestyrelsesmøde. 
 

 
3. 

 
Status på byggeri af nyt skur efter branden 
Under Jens Dams kyndige ledelse, er der sket hastige fremskridt med gen-
opførelsen.  
Det er besluttet, at vi tager genanskaffelser efterhånden som der opstår 
behov. 
 

 
4. 

 
Status på forskellige aktiviteter 

• Divisionsmatch Krengerup (arrangør) flyttet til 27/9. I gode hænder. 



• Alt for Damerne er aflyst i 2020 
• Træning for børn, unge og voksen er i gang 

Vi skal efterleve kommunens regler med maks. 50 samlet. 
Der er nye ansigter til ungdomstræningen 

• Gymnastik startet den 14/9 – god tilslutning 
• Klubmesterskab – Faaborgs tur til at arrangere. Carsten tager fat i 

Bent  
• Vintertræningsløb, det kunne være i: 

Broby Skov 
Vissenbjerg – afklares med Ejlif 
Lærkedal (Kim spørger Tom om adgang til Præsteskoven) 
Natløb i Aaløkkeskoven 

 
 
5.  

 
Nyt fra DOF, Sydkredsen og de fynske klubber 
Sydkredsmøde den 2/11. Generel orientering 
 
Der er mulige planer om at kræve indkaldelse til ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde med formål at afdække yderligere detaljer om ”Lars Lind-
strømsagen”. Bestyrelsen ønsker i udgangspunktet at støtte kravet og an-
moder om at se skrivelsen inden endelig stillingtagen. 

 
 
6. 

 
Eventuelt 

• Næste bestyrelsesmøde 20/10. 
• Klubfester udskydes indtil videre pga. Covid-19 situationen 

 
 

Referat Kim 
 


