
 Referat fra bestyrelsesmødet den 7. november 2019 

 Afbud fra Lene og Svend 

 

Dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

1.1. Opfølgning fra sidst 

Svend  næsten færdig med sprint-kort over Skårup. 

Resten af årets træninger og aktiviteter er skrevet ind i kalenderen. 

Odense har budt ind på DM-stafet 2023 og håber på vores hjælp.                                                                        

Odense spørger om Svendborg vil stå for ”Sportslørdag” i Odense Idrætshal 18/1. En reklame for 

sporten med mulighed for at prøve et lille o-løb i hallen. Forskellige boder for forskellige 

sportsgrene er stillet op i hallen. Vi springer over denne gang. 

1.2. Klubledermøde Sydkredsen 

Nina Hoffmann (skovkontakt) vil evt. være behjælpelig med kontakt til skovejere, hvis der er behov. 

Ros til Fåborg og Svendborg (Cæcilie) for at have arrangeret MTB-O løb.  Referatet bliver lagt på 

hjemmesiden. 

 

2. Stafetsamarbejde OO + FOK 

Vi fortsætter samarbejdet. 

3. Divisionssamarbejde FPI. 

Det samme for dette. 

 

4. Lægeløb 17/1-20 

Bjørn og Per taler med Ove igen, inden vi beslutter os. Per skriver til lægerne. 

 

5. Planlægning af løb 2020 

5.1. Vintercup/natcup                                                                                                                                                          

Skovene er bestemt og søgt. Vi holder møde efter bysprint 19. nov. m.h.t. kommende banelæggere 

m.m også til sydfynsk. 

5.2. Sydfynsk 5 daw’s – Svend tovholder 

5.3. Skole OL – 2/4-20                                                                                                                                           

Tilladelser til skov og toiletter ved SG-hallen er indhentede. 

5.4. Fynsk sprint cup, Rudkøbing 17/5-20 



Tilladelsen mangler stadig. Torben har sendt et kort med oplysninger til kommunen. Jess laver 

baner. Svend og Lejla bliver stævneledere. 

5.5. Åbent løb 2020 – vi har ikke mulighed for et nytegnet kort for 2020. Horse skov (Tåsinge) kunne 

måske overvejes til løb 2021 . Torben undersøger om korttegning kan tillades. 

 

6. Planlægning af klubaftner i foråret 2020.                                                                                                                     

I forlængelse af byfræs-løbene efter jul bliver der mulighed for planlægningsmøder om Fynsk-Sprintcup. 

 

7. Generalforsamling. Tirsdag 25. februar blev valgt. Svend stiller ikke op til genvalg som 

bestyrelsesmedlem. 

 

8. Evt. 

Klubben har de senere år tjent fint på diverse arrangementer – C-løb, Sprintcup, JFM. Bestyrelsen 

foreslår en klubtur til efteråret. Evt. på Bornholm i forbindelse med Høst Åben sidste weekend i 

oktober. 

Næste bestyrelsesmøde 15. januar 

 

 


