Fælles bestyrelsesmøde mellem Odense, Faaborg og Svendborg Orienteringsklub
Mandag den 25. maj 2020, virtuelt møde
Tilstede: Bent Mikkelsen, Carsten Djursaa, Kim Kongstad, Lone Fyhn, Rikke Jespersen, Jes Barkler, Anette Færing, Per
Storm, Leila D. Pedersen
Stikords referat:
1.Velkomst, præsentation og tilretning af dagsorden.
Der kom ikke yderligere punkter og dagsorden blev godkendt.
2. Planlægning af løb efter sommerferien.
Faaborg laver 2 dags løb den 13. og 27. august
Odense har Kvindeløb den 3. september
Der er divisionsmach den 22. og 23. august
Svendborg laver 4 daws løb den 18., 20., 25. august samt 1. september
3.Hvordan gik samarbejdet omkring JFM i Lohals?
Der var enighed om at det var et godt arrangement.
Hvis vi skal gøre det igen, kunne det måske være en god ide at lave indkøb sammen til kiosk og forplejning, da det
måske ville være mere økonomisk og der ikke vil være så mange rester.
4.Samarbejde omkring løb, skal vi byde ind på noget i forhold til terminslisten?
Der er klubleder møde i sydkredsen den 8. juni, deltagerne må gerne byde ind med datoer, hvis der er noget der
tænkes vil være oplagt vi byder ind på i samarbejde.
5.Klubmesterskab 2020?
Faaborg arrangere og finder en dato, der var forslag om den 31/10-20.
Vi har tidligere talt om en fælles fest efter løbet, dette bliver udsat til 2021.
6.Friluftsrådet - er ved at overgå til en ny struktur som medfører nye lokaludvalg https://friluftsraadet.dk/forlokale-friluftsraad/friluftsraadets-nye-lokale-struktur/om-nye-lokale-struktur
Punktet er udsat, vi tror ikke der sker så meget på Fyn lige p.t.
7.Fælles voksenkurser i Sydkredsen, er det noget vi kan arbejde ind i vores vintercup løb?
Der var enighed om at vi prøver at se om det er noget vi kan planlægge en lørdag formiddag i forbindelse med
vintercup løb. Der er tilladelse til at dem der deltager på klubledermødet kan tage beslutninger, hvis der skal tages
nogen der.
8. Stafet samarbejde
Per Storm tager tørnen som løbstilmelder.
Koordinator for de enkelte klubber er Søren Klingenberg, Faaborg, Torben Rasmussen, Odense og Per Storm,
Svendborg.
Der skal reklameres mere for stafetløbene.
Der bør laves en skabelon til tilmeldinger, da det er vigtigt at den enkelte tilkendegiver hvis der er særlige ønsker til
hold, alder eller kan løbstilmelder frit stille hold for at få det til at gå op.
7.Eventuelt
Odense invitere til næste fællesmøde i marts 2021.
Der var en snak om det skulle være virtuelt eller fysiske møder. Stemningen var mest for fysiske møder, men
virtuelle kunne tænkes ind hvis vi har behov for at mødes kort til afklarende ting.
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