
Referat af bestyrelsesmøde den 13. marts 2019 kl. 19.00 i klubhuset 

1. Siden sidst 

1.1. Generalforsamling   

Jes blev valgt ind. (se hele bestyrelsen i referatet af generalforsamlingen). 

Per aftaler med Fåborg og Odense, om at friholde vinterløb den søndag hvor der er er DOF-Akademi. 

1.2. Klubledermøde Sydkredsen 

Fra 2020 bliver der to divisioner i Sydkredsen med direkte op/ned rykning. Et af stævnerne kan være 

et sprint-løb. På næste klubledermøde skal det afgøres hvor mange pladser der kan rykke op/ned 

1.3. Repræsentantskabsmøde 

Der blev orienteret/reklameret for Skole-OL. Vil vi være arrangør af skole-OL. DOF- giver tilskud. 

2. Arbejdsfordeling/Forretningsorden 

Huskelisten for bestyrelsen blev gennemgået. Den hænge på tavlen i køkkenet sammen med 

referaterne. 

3. Persondataforordningen  

Vi skal have udarbejdet en beskrivelse af hvordan og til hvad vi opbevarer personoplysninger  

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/persondata-og-foreningen. 

Jeg har vedhæftet et forslag til dokumentation omkring behandling af persondata. 

Vi skal ligeledes have udarbejdet en databehandleraftale og en privatlivspolitik. 

Jess lægger dokumenterne på hjemmesiden. 

4. Børneattester 

Vi har ikke haft trænere siden Daniel var i klubben. Jess udfylder en. 

5. Medlemskampagne og introløb 

Leila tager kontakt med en far der har børn der gerne vil løbe mini-o, han er interesseret i at være 

hjælper (han har selv to børn), hvis klubben starter mini o-løb op. Vi drøftede om Anika i fremtiden 

evt. kunne være bud på en betalt ungdomstræner. 

Der laves et byløb (Kort og Kompas hos Kvikly) med start fra Kvikly Centrum 9. april, hvor vi får face 

book reklame via Kvikly 

Intersport tilbyder at lægge arrangementer fra Svok på deres hjemmeside. Jes sender Sydfyns 5-davs 

til dem. 

Vi snakkede igen om at lave o-løb i forbindelse af DGI-Landsstævnet 2021. Jes har gang i noget 

kontakt. 

Vi skal huske at give Jess besked hvis vi nyheder om hvad der sker løbende i klubben, som han kan 

bruge til hjemmesiden og fb (fx korttegner og banelæggeres oplevelser i skoven) 

6. Trailcenter i Hallindskoven 

Vi har fået en henvendelse fra Foreningen Trailcenter Hallindskov,  som i april holder første workshop på 

hvordan et sådan center skal indrettes og de vil gerne have interesserede fra os med i processen. 



Jes melder tilbage, at vi er interesserede. 

7. Planlægning af årets løb 

7.1. DM nat 

I Holstenshus 23/3. Tilladelse til brug af laden som stævneplads er endnu ikke givet. Svok har 

funktionen Parkering  og hjælper til i beregningen og i starten. 

7.2. Sydfynsk 5 daw’s 

Vi mangler banelægger til sidste løb i Halling. Torben meldte sig og bestyrelsen hjælper med at sætte 

poster ud. Svend foreslår start og mål i skoven og aflæsning i klubhuset. 

7.3. Fynsk sprint cup 

Indbydelsen er færdig og ligger på hjemmesiderne og tilmeldingen er åben. Der kommer nok hjælper 

tilmelding på O-fyn 

7.4. JFM Lohals 

Et udkast til indbydelse er lavet. Svend trykker flyers til at sætte i bilruder til Påskeløbet.                     

Per har lavet første udkast til baner.                                                                                                              

Torben tjekker op på tilladelsen til parkering.  

Vi skal have fundet funktionsledere og snart  over og kigge igen. 

7.5. Klubmesterskab. 

Svok skal lave klubmesterskab for Fåborg, Odense og egen klub sidst i november. Bestyrelsen forslår 

Sofielund 

8. Divisionsmatch 22. marts 2020 i Kirkeby Øst 

Skoven er søgt. Vi tager punktet på næste gang – overvej emner til stævneleder og evt. 

funktionsledere 

9. Evt. 

MTB-O  laver løb på mountainbike-sporerne i Folehaven 1. september 2019. Cæcilie tegner kort. 

Nyborg gymnastikforening har 125 års jubilæum i år og vil høre om vi vil deltage i planlægning af 

projektet. Leila hører mere om, hvad det drejer sig om bl.a. økonomi. 

Per køber nye brusehoveder til begge omklædningsløb. 

Svend køber nye termokander. 

Vendbar – Sportspub & festbar tilbyder 10-15% til klubben, hvis medlemmerne besøger 

Kammerateriet m.fl. Jess henter medlemskort til klubbens medlemmerne 

Næste møde 12. juni og Anita bager kagen. 

Referent                                                                                                                                                                      

Annette 

 


