
Referat af bestyrelsesmøde den 12. marts 2020 
 
Til stede var Lene, Anita, Torben, Bjørn, Per og undertegnede (afbud fra Jess). 
 
Dagsorden: 
 
1. Siden sidst 

1.1. Generalforsamling 
Vi skal huske klubhusrengøring med vaskning af telt og lægning af fliser under O-vognen. 

1.2. Klubledermøde i Sydkredsen 
Kate blev genvalgt som formand og Per Eg kom i hovedbestyrelsen. 

1.3. Repræsentantskabsmøde 
Formanden blev genvalgt. 

1.4. Møde med Mette Louise fra kommunen, hvor Torben og Leila fortalte om klubben og vores sport. 
Hun var meget positiv og Torben er i løbende dialog med hende angående skovtilladelser. 

Kommunen arbejder på at oprette stilleområder i skovene, hvor o-løbere dog kan få lov at løbe 
igennem. 

 
2. Arbejdsfordeling 

Kortudvalget bliver Bjørn og Svend, hvor Bjørn er bestyrelsens repræsentant. 
Øvrige medlemmer fortsætter med samme ansvarsområde. 
 

3. Årets løb 
3.1. Sydfyns 5 daw’s 

Hvis det bliver krævet, at løbene skal aflyses, regner vi med at genbruge dem senere. Derfor aflyser 
vi først endeligt ugen før de enkelte løb - med mindre der kommer yderligere restriktioner. 
1. løb kan i princippet rykkes en uge. 

3.2. Sprintcup – Rudkøbing 
Vi kan først låne toilet på Ørsted Skolen fra kl. 12. Måske ender det med toiletvogne. 
Hver klub stiller med 8 mand som hjælper med afviklingen. 

3.3. Skole OL 
Ingen af Skole OL´erne er endnu aflyst. Vores i Halling 2. april er det første i rækken. Der er dog 
ingen tilmeldt indtil videre. 
 

4. Aktive i naturen – henvendelse fra kommunen. 
Oles løb i Sofienlund den 24/3 er aflyst da ”Aktive i naturen” også er aflyst. 
 

5. Skal vi deltage i Landsstævnet 2021 
Lene var til møde i SG. Hvis O-klubben hjælper får vi 42,50 kr i timen for hver hjælper. Lene melder 
os til. 
 

6. Fælles bestyrelsesmøde med OO og FAA OK den 18. marts hos os 
Udsættes til korona smittefaren er er afblæst/mindsket 

 
7. Evt. 

7.1. Påskeløb/tur 
Da Påskeløbet er aflyst sletter Per alle tilmeldinger fra Svendborg-løbere. Lene har afbestilt hytten. 

7.2. Arrangement for Svendborg Triatlet Klub.   



Jannik spørger om vi vil lave et arrangement for klubben for 20-25 personer den 25/4 med lån af 
klubhus og udstyr og hjælp til banelægning – evt. et oplæg om O-sporten og klubben. Torben finder 
en bane. Det vil koste 35 kr. for kort og brik. 

7.3. Jess har snakket med Annika om en månedlig træning. Bestyrelsen foreslår 400 kr. per løb og 150 
kr. for også at sætte poster ud. Det bliver nok først efter sommerferien. 

 
Næste møde torsdag den 14. maj. 
Her snakker vi bl.a. om klubtur til efteråret. 

 
Referent 
Annette 
 


