
 

 
 

Referat for  
bestyrelsesmøde 

Klubhuset, 

 mandag den  

7. juni, kl 19-21 

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

 

 

Dagsorden 
 
1. 

 
Godkendelse af dagsorden og referat fra den 28/4 
Godkendt og to små punkter tilføjet til mødet i dag (1.5 Økonomistatus og 3.5 B-
løb i 2022). Carsten er referent. 
 

 
1.5 

 
Økonomistatus, orientering ved Palle 
Palle fremlagde regnskabsstatus fra den 1/1 til den 1/5. Det ser ud som forventet. 
Pt et underskud på ca 7.500 kr. 
Virkelig mange deltagere i Fyns 5 dages. En del helt nye. Hvad gør vi med dem? 
Vi har indkøbt lidt materiel.  
Havde desuden lavet en oversigt over betaling til skovejere fra 1996 – 2020. Over-
sigten gives i første omgang med Peter til møde i Skovudvalget. 
 

 
2. 

 
Første planlægning af DM sprint og DM Mixsprint 

 Hvem, hvad og hvordan? 
Niels har tegnet lidt på kortet i Vollsmose og vil gerne gøre det færdigt. Vi får lidt 
hjælp af den litauiske korttegner til Odense C kortet. Tilgengæld vil vm organisati-
onen/WOC gerne bruge nogle af de andre kort til træningsløb, og det er derfor af-
talt hvilke områder de må bruge. Vest for letbanen. 
Centrum, Øst bliver sprint område og Vollsmose Nord bliver til Mix sprint.  
Banelægger: Jacob Q og Allan? Og Kasper? 
Stævneledelse: Kim og Katalin? Claes og Gerhard? 
Carsten melder steder ind til Forbundet og forsøger at finde en stævneleder. 
 

 
3. 

 
Fællesmødet med Fåborg og Svendborg OK den 16/6 
Emner? 

• DM sprint og DM mix sprint 
• Klubmesterskab (Kim skal huske at spørge om lov til at bruge Høj-

strup/”Høgeskoven”) 
• Stafet  
• Fælles træning? 

Deltagere: Rikke, Carsten, Kim og Peter 



 
 

 
3.5 

 
B-løb i 2022? 
Det kunne være i Langesø Nord. Torben vil gerne i gang med at tegne. 
Steen er prioriteten som stævneleder. 
  

 
4. 

 
Foreløbig evaluering af Fyns 5 dages 
Er gået super fint. 
Super mange tilmeldte. 
Uheldigt at mange løb over privat grund ved 1000 års skoven. Måske genbrug af 
Torbens sprint opslag. 
Særligt Skt Klemens og Kohaven var mega gode. Med nytænkning. 
Lidt forskelligt om forvirringen i pointgivningen. 
Rikke siger lidt til afslutningen om træning og ny-indmeldelse. 
 

 
5. 

 
Aktivitetsplan 2021 
Se udkast til oversigt nedenfor.  
Carsten rykker for ”Husk tilmelding til 1 divisionsmatch den 20/6” 
Måske lidt udfordring ift. træner til voksen træningen til næste sæson. Møde inden 
ferien. 
Vi påtænker en bus til Als til den sidste divisionsmatch. 

 
 
6.  

 
Nyt fra DOF, Sydkredsen, og de fynske klubber 
Møde den 14/6. 
 

 
7. 

 
Kommunikation 
Noget til hjemmesiden, nyhedsbrevet eller Facebook? 
 

 
8. 

 
Eventuelt 
Næste møde den 14/9 kl 19-21 
Møde med Jakob Skovridder den 23/8 kl 19. Kim, Rikke, Peter, Niels, Torben, Ejlif 
og Carsten 
 

 
Referat Carsten 


