
  

  
  

Referat af 
bestyrelsesmøde  

Klubhuset, 
Jægerhusstien 1, 
5000 Odense C  

Den 20. oktober 
kl. 19-21  

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

  

  
Dagsorden  
  
1.  

  
Godkendelse af dagsorden og referat fra den 8.9. 
Valg af referent: Kim valgt 
Referat fra 8.9. godkendt 
  

  
2.a  

  
Økonomi v/Palle 
Der er indkommet opgørelse på materialer mv. til erstatning for skur. 
Divisionsmatchen går rundt. 
Vi har fået 3000 kr til dækning af kurser fra Skovkarleklubben 
Der er i indkommet ansøgning om ca. 10.000 kr. til ny A3 printer til 
trykning af kort til træningsløb mv. Bestyrelsen bevilligede dette 
Resultatet ser dermed ud til at være et lidt større underskud ift. tidligere 
forventning, i alt ca. -35.000 kr. Helt rimeligt. 
  

  
2.b  

  
Tema om medlemshåndtering  
Formål med punktet var at få bestyrelsen opdateret på, hvad der foregår i 
forhold til nye medlemmer 
Allan gennemgik aktiviteter, som han udfører ift. modtagning af nye 
medlemmer. 
Modtagne oplysninger indføres relevante steder og der udsendes lidt 
information til det nye medlem om bl.a. træningsaktiviteter 
Der gives desuden besked til trænere  
 
Allan opretter desuden medlemmerne i O-service og sender en instruktion 
om brugen til medlemmet. 
 
Da medlemsoprettelsen er relativt tidskrævende, vil Allan gerne fritages for 
denne for dels at kunne hellige sig tilmeldingsopgaven, dels at 
håndteringen af nye medlemmer i Allans optik kunne optimeres, hvis der 
kan findes en, der brænder for denne opgave. 
Allan vil evt. gerne fortsat varetage oprettelse i O-service. 



 
Bestyrelsen igangsætter straks søgning efter en tovholder til 
medlemshåndteringen. 
 

  
3.  

  
Vintertræningsløb  
Broby Skov 6.1. Jørgen Olesen tegner og Lone lægger baner 
Vissenbjerg 23.1. Ejlif tegner. Banelægger?? Kim spørger relevante. 
Lærkedal 20.2. Stamp tegner og Claes lægger baner 
Natløb i Aaløkkeskoven, alt. Hunderup Niels R. er banelægger 
 
Der laves i lighed med 2020 et ultralangt arrangeret af Faaborg 
  

  
4.  

  
Status på forskellige aktiviteter  

• Træning for børn, unge og voksen og gymnastik er i gang  
o Træning i god gænge. Mange deltagere om søndagen 

Også torsdagstræningen kører godt med god deltagelse 
• Bud på løb i 2021:  

o B-løb i Hesbjerg. Torben tegner kort. Banelægger? Kim 
spørger Gerhard. 

o SprintCup antages at blive som oprindeligt planlagt i 2020 
• Mesterskabsløb følger bestyrelsen op omkring på næste 

bestyrelsesmøde 8.12 
  

  
5.   

  
Nyt fra DOF, Sydkredsen og de fynske klubber  
Sydkredsmøde den 2.11. 
Carsten informerede om div. punkter. 
Carsten spørger om stafet samarbejdet i 2021 med Faaborg og Svendborg. 
  

  
6.  

  
Eventuelt  

• Næste bestyrelsesmøde 8.12.  
• Klubmesterskab den 21.11. i Svanninge 
• Skuret er nu færdig bygget. Det er mega flot. 

  
 


