
Referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2019 kl. 19.00 i klubhuset 
 

 Til stæde var : Anita, Per, Svend, Bjørn, Torben og undertegnede 

 

1. Siden sidst 

-opfølgning på arrangementer og løb 

5-daws - Ca. 170 forskellige folk har været ude at løbe, og der kom godt 100 deltagere per løb.         

Anita får tjek på betalingerne. Vi glemte at få hjertestartern i campingvognen. Det vil være fint med 

en stævneleder/ tovholder til 5-daws fremover. Ove og Bjarne har før været det. Svend meldte sig til 

næste år.                                                                                                                                       

-klubledermødet  Bl.a. snak om korttegnings-kurser, hvor der blev lagt op til at de fynske klubber 

samarbejder. Kate undersøger om klubberne har instruktører til kommende voksenkurser. DOF 

ønsker at der kommer færre DM'er så de følger VM stævnerne. Der er flertal for at vi i Sydkredsens 

matcher løber om at rykke op og ned. DOF ønsker at så mange klubber som muligt deltager i 

repræsentantskabsmødet og derfor bør mødet ligge centralt. 

Skovtilladelser fra greven (Hvidkilde)  Greven har bedt om møde med Torben og Lejla bl.a. 

angående ansøgning om løb i Kirkeby Øst - næste års divisionsløb 

 

2. Arbejdsfordeling i bestyrelsen                                                                                                                 

Bestyrelsen opdaterede dokumentet om bestyrelsens arbejds- og ansvarsopgaver. Listen hænges op på 

opslagstavlen i køkkenet.                                                                                                                                            

Skærme Vi beder Knud Erik om at gennemse skærmene og evt. bestille nye, så klubben har 100 store 

gode skærme (de ødelagte kasseres) 

 

3. Rekruttering/løb i efteråret                                                                                                                                                      

Jess har lavet et oplæg med forslag til træningsplan for august til december. Per og Jess snakker 

sammen. 

Skal vi starte mini o?                                                                                                                                     

Stråhytten bliver trail-center for skovens brugere. Det var et oplagt sted at bruge til mini o 

 

4. Rengøring af klubhus                                                                                                                                               

Det bliver den 13/8. De små skærme skal have klippet snore af. Ellers aftaler vi på dagen, hvad der skal 

laves.   

 

5. Vedligeholdelse af faste poster.                                                                                                                            

Lajla hører Ole om han har lyst til tjekke op på placeringerne siden Svend har nytegnet kortet. 

 



6. Tirsdagsløb inden sommerferien, hvor vi ønsker hinanden en god sommer.                                                

Det bliver den 25. juni. Anita kigger på baner og Lene/Lejla koordinerer indkøb af mad med pølserester 

fra 5-daws. 

 

7. Planlægning af løb:                                                                                                                                                          

 JFM Lohals  Sidste funktionsledermøde bliver  6. august i Svendborgs klubhus. Folk opfordres til at 

tilmelde sig som hjælpere  på o-Fyn. Åge og Grete sætter poster op til havne-sprinten. Der bliver 2 baner  

Klubmesterskabsløb d. 2. november 2019. I Sofienlund og banelægger bliver Svend. Der laves 7 baner - 

beg, let, m.svær og 4 svære. 

F ynbokarrusel d. 3. september i Halling med Per som banelægger                                                                     

Divisionsmatch 22. marts 2020  Får vi lov ? 

 

8. Evt. 

Lejla foreslår vi laver en g-mail til formanden 

Svend ønsker at vi søger Rudkøbing By med stævneplads i Ørstedparken til Sprint-cup 2020. Om 

lørdagen har Fåborg løb i Ringe. 

 

Referent                                                                                                                                                                     

Annette 

 

 

 


