
Referat fra bestyrelsesmødet den 12. september 2019 

Afbud fra Lene og Svend. 

 

1. Siden sidst 

Klubben har fået en verdensmester. Anika fik guld i VM-MTBO- stafet. Klubben har indstillet hende til 

Svendborgs idrætspris i november. 

Fyret er gået i stykker . Det er meldt til kommunen. 

5/10 laver Odense korttegner kursus. 

Sydkredsen er begyndt med voksen træningskurser 

Den private vej Notar vænget har klaget over at MTB-O-løbet i weekenden foregik på deres vej. Vi 

informerer dem i fremtiden og Bjørn kontakter klageren. 

 

2. Evaluering af JFM 

Et rigtig godt løb. 

Vi var heldige med vejret til den udendørs grill-aften. 

 

3. Skole OL 

Byhaveskolen på har henvendt sig til DOF, da de gerne vil deltage i orienteringsløb til Skole OL 

Vi afventer yderligere henvendelse. 

Jess hører Odense om deres erfaringer med skole OL. 

 

4. Klubaftner i det kommende år. 

Nisseløb 7/12. Bowling 3/12. Bingo 10/12.  Byfræs 17/12 

World-cup på storskærmen i Venbar i Frederiksgade. Det danske landshold deltager. Lørdag 28/9 kl. 15-17 er 

der knock-out sprint og søndag 29/9 kl.13-16 sprint, hvor Maja Alm bl.a deltager. Jess inviterer/formerer i 

kalenderen og på face-book. 

 

5. Planlægning af løb 

Klubmesterskabsløb d. 2. november 2019: 

Svend er i gang med tegning af kort ved Produktionsskolen og med banerne. 

Divisionsmatch d.22. Marts 2020: 

Per Egg, Sydkredsen har meddelt at divisionsmatchen er udsat til efteråret. Vi melder tilbage, at vi desværre 

ikke kan byde ind ej heller i efteråret. 

Sprintcup i Rudkøbing 17. maj: 

Torben rykker for tilladelse, så Svend kan begynde korttegning. Jess laver banerne og hører Ove, om han vil 

være sparringspartner. Bent Mikkelsen er overordnet stævneleder. Vi mangler en stævneleder til Rudkøbing? 

Vintercup/natcup: 

Småskovene omkring Hømarken kunne bruges til natløb. Rantzausminde og Græsholmene eller Folehaven 

til dagløbene 

 



5-daws: 

Svend tegner kort til sprint i Skårup. Forslag til øvrige skove er Margrethelund, Lakkendrup, Højes Riss og 

Hallingskoven. 

Svend er tovholder og laver tilmeldingsskema til hjælperne på o-fyn 

 

6. Evt.                                                                                                                                                                                

Skal vi søge Skovkarlene om støtte til Anika?                                                                                           Næste møde 

torsdag 7. november 

 

Referent                                                                                                                                                      Annette 

 

 

 


