
 

 
 

Referat af 
bestyrelsesmøde 

Den 22. juni, 
kl. 19-21 

i Klubhuset 

Deltagere Torben, Kim, Carsten, Peter, Jane 
og Rikke 
Samt Palle under pkt 2 

 

 
Dagsorden 
 
1. 

 
Godkendelse af dagsorden og referat fra den 15. april 
Godkendt og godkendt. 
 

 
2. 

 
Økonomi ved Palle 
Generel en hurtig gennemgang. 
Foreløbigt resultat for DM weekenden er ganske pænt, men der udestår 
stadig omkostninger til bl.a. kort, brystnumre og div. udlæg. Desuden skal 
nettoresultatet deles med Faaborg og Svendborg. 
Der forventes dog fortsat et overskud på året, hvilket er bedre end budget-
tet på 0 kr. Måske der er plads til et par nyinvesteringer. 
 

 
3.  

 
Evaluering af forårets aktiviteter 

A. Påskeløb 
Der var i år forplejning fra vandrerhjemmet, og det har sin kvalitet, 
men er også dyrere end når vi selv arrangerer mad: 
Der er også en social gevinst ved fælles madlavning, så det tilstræ-
bes fremover, hvor muligt. Ellers et super fint arrangement. 
 

B. 1. Divisionsmatch i Palsgård 
God tur og det er godt med bus, som vi prioriterer trods relativt stor 
omkostning. 
 

C. 2. Divisionsmatch i Langesø 
Godt ”gedigent” arrangement med god afvikling og lille overskud 
trods høj skovafgift og intet tilskud fra DOF skovpulje. 
 
 
 



D. Fyns 5 dages 
Fin afvikling med godt overskud – der er dog ikke modregnet kort-
omkostninger, som iflg. Torben udgør ca. 5.000 kr.  
Der er spottet 5 løbere på bueskydningsbanen ved Næsbyvej/Åløkke 
Allé. Dette på trods af tydelig rødskravering. 
Carsten laver opslag til hjemmeside og Facebook med kombination 
af anvisning og løftet pegefinger. Og på de lette baner skal vi nok 
instruere om forbudte områder (skraveret og olivengrøn). 
Der var enkelte baner med mere end 30 poster – det bør oplyses så  
man undgår overfyldte brikker. 
Banelæggere bør have mulighed for en hjælper/”banekontrollant” 
som til åbne løb, men med sigte på vejledning. 
 

E. Alt for damerne løbet den 1/6 
Stor ros til planlægning, fordeling af opgaver, ruter og de mange 
hjælpere – i år næsten 100 i alt. 
 

F. Sprint DM i Pinsen, se bilag 
Kæmpe indsats fra stævneledelse og officials med rigtig god ople-
velse for løberne. 
Ud over bemærkninger i bilag faldt der følgende kommentarer: 
- Behov for målfast tegning af indretning eller som minimum en 
gennemgang på stævneplads med alle relevante funktionsledere. 
Der er også behov for nye starture – Kim kigger på muligheder. 
Der er desuden behov for SMS eller mail-forbindelse fra stævnekon-
tor til beregnervogn for at kunne sende ændringer nemmere og hur-
tigere end med papir og stafet. 
 

 
4. 

 
De kommende aktiviteter 
DM weekend den 10-11/9 på Bornholm 
Der er søgt om tilskud til klubtur, men afslag, så turen bliver i individuelt-
regi 
 
Divisionsmatch den 18/9 i Stensbæk 
Kim sørger for bus. 
 
Gymnastik til efteråret mangler en træner? 
Forskellige emner blev drøftet. Jane går videre og spørger lidt. 
 
Lunge bjerge, stævneleder til DM sprint, september 2023 
Stævneleder? Afventer et svar. 
Banelægger?  



 
OO arrangerer et af Vintercup cykelarrangementerne.  
 
2. divisionsmatch i foråret skal planlægges så vi om nødvendigt kan få 
søgt skovpuljen/DOF, Carsten spørger Steen 
 

 
5. 

 
Rekruttering 
Der skal mere målretning og struktur på indføring af nye medlemmer. 
Ny mail ved indmeldelse – afklare, hvordan Rikke/Morten/Lisette får be-
sked om nye medlemmer. 
Find Vej aktivitet 2-4/9 og de efterfølgende uger? Rikke ser nærmere på 
muligheder i september og koordinerer med Lisette. 
Kommentarer til det udsendte forslag inden uge 28. 
 

 
6.  

 
Nyt om træning 
Jakob Q har meldt sig på banen og alle voksen-træninger frem til Jul er 
planlagt. 
Der er udarbejdet en sæsonplan for mini/maxi og for ungdomstræningen. 
 

 
7. 
 

 
Nyt om kort 
Der er pt. intet nyt. 
 

 
8.  

 
Nyt fra DOF, Sydkredsen, og de fynske klubber 
Carsten rykker for en dato til fællesmøde fra Faaborg. 
Peter har deltaget i kredsledermøde i Sydkredsen i kraft af rollen i skovud-
valget. Der arbejdes på en gentænkning af skovpulje-setuppet. 
 

 
9. 

 
Kommunikation 
Noget til hjemmesiden, nyhedsbrevet eller Facebook? 
Se punkt 3. 
 

 
10. 

 
Eventuelt 
Intet nyt. 
 

 


