
 

 
 

Referat af 
bestyrelsesmøde 

Online! 
Den 19. januar 19-

20 

Deltagere Lone, Peter, Kim, Rikke og Carsten 
Samt Palle på punkt. 2 
Afbud: Lisbeth, Torben og Allan 

 

 
Dagsorden 
 
1. 

 
Godkendelse af dagsorden og referat fra den 8/12 
Valg af referent: Kim valgt 
Referat godkendt 
 

 
2. 

 
Økonomi 2020 
Status ved Palle: 
Underskud for 2020 på ca. kr. 30.000, hvilket er nådigt sluppet i et år med 
manglede indtjening fra ALT for Damerne løb samt andre stævner, og dertil 
omkostninger til skur og inventar i det brændte materialeskur. 
Materialet blev gennemgået og godkendt. Sendes nu til revisor og div. Un-
derskrifter. 
 

 
3. 

 
Planlægning af generalforsamlingen 

• Dirigent og referent, Palle og Lisbeth spørges 
• Beretning, følger 
• Bestyrelsens planer for 2021, følger 
• Forplejning, Kim sørger med glæde for forplejning, hvis vi må mødes 
• Årets løbere – Morten spørges 
• Bennikekrus - aftalt 
• Valg: Carsten, Peter og Rikke er på valg og genopstiller alle. 
• Hvad gør vi hvis der stadig er corona? 

Vi fastholder at mødes 17.03. og tager det on-line, hvis vi ikke må 
mødes. 
Kim tjekker optimal platform med størst chance for at kunne koble 
op 

 
 
4. 

 
Vintertræningsløb 



Broby Skov 
Vissenbjerg  
Lærkedal  
Natløb i Hunderupskoven 
 
Alle vores løb køre planmæssigt.  
Kim har lavet laminerede kontrolnumre 
Det kunne være en fordel, hvis der er længere starttidsrum, men begræn-
ses af skovaftale. Lone forsøger i Broby at hænge poster ud dagen inden 
og giver så besked, hvis der kan startes tidligere. 
 

 
5. 
 

 
Øvrige løb i 2021 og 2022 
Divisionsturnering 18/4, stævneleder Steen 
Fyns Sprint Cup 22-23/5, Allan og Jacob er i planlægningsgruppen 
Fyns 5 dages 25/5-8/6, Morten er stævneleder 
 
Fyns sprint cup 2022 
DM Sprint og Mixsprint 2022, sted og stævneleder – Carsten spørger em-
ner. Vi forøger at teame op med de øvrige fynske. Niels koordinere steder. 
DM Stafet 2023, sted – Peter undersøger muligheder. 
 

 
6. 

 
Status på forskellige aktiviteter 
Kommende aktiviteter – ikke noget fastlagt pt. pga. corona. Der er gymna-
stik på Teams med god deltagelse 
Corona retningslinier – vigtigt at fastholde  
OOs 70 års fødseldag den 3/2 2021. Vi laver opslag på FB og hjemmeside, 
men ingen aktiviteter ellers. 
 

 
7.  

 
Nyt fra DOF, Sydkredsen og de fynske klubber 
Stafet samarbejde er ansøgt igen. 
 

 
8. 

 
Eventuelt 

• Der indkaldes til et planlægningsmøde den 2/3 kl 19-20. 
 

 
Referat Kim 


