Referat af
bestyrelsesmøde
Deltagere

Klubhuset, Jægerhusstien 1, 5000
Odense C
Den 8. december
kl. 19-21

Lone, Peter, Palle og Carsten

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 20/10
Dagsorden godkendt.
Valg af referent: Carsten

2.

Økonomi 2020
Status ved Palle. Det ser rimeligt ud. Et underskud på 10-20.000.
Er lidt bedre end forventet. Der er købt ind til et nyt skur og en printer til
Torben. Carsten sender en mail om Rasmus.
Bestyrelsen får det endelige regnskab i januar.

3.

Tema om medlemshåndtering
Hvem gør hvad nu og i fremtiden. Punktet er udsat til en anden god gang.

4.

Vintertræningsløb
Broby Skov
Vissenbjerg
Lærkedal
Natløb i Aaløkkeskoven
Lone gennemgik programmet. Der har ikke været så meget dialog med de
to andre klubber endnu. Indbydelse forventes snart. Bliver som coronaløb.
Sandsynligvis uden postenheder ved dagløbene.
Korttegningen er næsten på plads og banelægningen går fint. Kun Vissenbjerg mangler en korttegner. Kim kontaktes for at finde en.
Pris og indsamlingsmetode overvejes.

5.

Øvrige løb i 2021 og 2022
Divisionsturnering 18/4, stævneleder? Carsten skal finde en. Klaus Madsen
laver baner.

Fyns Sprint Cup 22-23/5 i Ringe og på Ærø. Allan og Jacob er i planlægningsgruppen
Fyns 5 dages 25/5-8/6, Morten er stævneleder
Alt for Damerne, 5/9. Kim er stævneleder
Fyns sprint cup 2022
DM sprint 2022, sted og stævneleder?
DM stafet 2023
Vi afholder et fællesmøde med WOC22 den 15/2 for at koordinere træningsmuligheder mm.

6.

Status på forskellige aktiviteter
• Træning for børn og unge og gymnastik var lige gået i gang og nu er
det så lukket igen.
• (Red: Mini/Maxi O er også lukket og afventer 2021)
• Vi har brug for nogle refleksveste til ungdomstræningen, Carsten undersøger.

7.

Nyt fra DOF, Sydkredsen og de fynske klubber
Sydkredsmøde online den 2/11. Blev et lidt særligt møde.
Fåborg, Svendborg og Odense ansøger om Sprint DM i 2025

8.

Eventuelt
• Næste bestyrelsesmøde 19/1.
• Generalforsamlingen udsættes til den 17/3 pga af corona
• AHA løb og Nytårs cross er aflyst pga Corona
• Peter indkøber noget papir til klubhuset

Mvh Carsten

