
Referat fra bestyrelsesmøde den 15. januar 2020 

Til stede var Torben, Per, Bjørn, Anita, Svend, Lejla, Lene, Jess og undertegnede 

Dagsorden: 

 

Siden sidst 

BK-Stjernen har henvendt sig m.h.t. alternativ træning for foreninger. De vil gerne prøve vores sport. Vi 

svarer, at de er vel komne om tirsdagen 

Venbar vil gerne have et børneløb i Vinterferien på Frederiks Øen. Jess undersøger det nærmere. Vi har fået 

300 kroner i sponsorat. 

Naturstafetten kommer forbi Svendborg  og henvender sig evt. senere om et løb hertil 19. juli. 

Annette henvender sig til Knud Erik m.h.t. vedligeholdelse af SI-enhederne 

 

Planlægning af generalforsamling den 25. februar 2020 

Dagsorden - Lejla sender den og Jess sætter den på hjemmesiden 4 uger før mødet. 

Beretning - deadline 9/2 

Valg – øvrige bestyrelsesmedlemmer og formanden 

Forplejning – Anita bager og Lejla køber øl og vand. 

Referent  Annette 

Dirigent – Lejla spørger Uffe 

Har vi et tema vi gerne vil drøfte - Forslag til emner: Arrangementer - hvor aktiv skal/kan klubben være. 

En ekstra klubtur fx til Høst Åben på Bornholm eller Skavdysten. Flytte julefrokosten til lige efter 

klubmesterskabet. 

 

Årsregnskab 2019 og forslag til budget 2020 

Anita fremlagde 

 

Fælles bestyrelsesmøde med Odense og Faaborg i marts. 

 Dato? 18.-19. marts 

 Punkter til mødet: Fælles arrangementer og kommende stafetter 

 

Årets løb 



Vintercup: 

Afslag fra Svendborg kommune i en del af Rantzausminde skoven ( Juulgård skovene -  den vestlige del 

af skoven). Torben prøver at ændre afslaget (løbet er om 14 dage) og aftaler et møde om kommende 

skov ansøgninger. 

Afslag på skovtilladelse i Kirkeby Vest. Løbet flyttes til Halling Skoven med Stævneskoven og evt. 

Troldeskoven. 

Derudover får klubben ingen tilladelser til løb i Hvidkilde skove i 2020. Torben prøver at aftale et møde 

med Greven om vores kommende samarbejde. Vi vil rigtig gerne kunne fortsætte med at komme i hans 

skove. 

Byfræs:  Det kommer i kalenderen. 

Sydfyns 5 daws: 

Afslag på skovtilladelse i Margrethelund. Det flyttes til Sofielund. 

Sidste løb flyttes fra Halling til Ørkild/Rottefælden. 

Sprintcup – Rudkøbing. Tilladelser er nu givet. Jess er godt i gang. 

Skole OL: Svend og Lejla tager med til et møde 

 

Hytte påskeløb og evt, klubtur i efteråret 

Hytter til de 2 kommende påsketure er bestilt. Her i foråret en spejderhytte lige før Rømø-dæmningen. 

 

Klubledermøde 3. februar – materiale sendt i anden mail 

Løbs afgift til divisionsturneringerne skal bl.a. drøftes 

 

Repræsentantskabsmøde den 7. marts – materiale sendt i anden mail 

 

Evt. 

Næste møde bliver efter generalforsamlingen. Vi skal huske at aftale, hvem der bager kagen :-) 

 

Referent, Annette 

 

 

 


