
 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 8. september 2020. 
 
Til stede: Leila, Per, Jes, Anita, Lene, Bjørn og undertegnede. Afbud fra Torben. 
 
Dagsorden: 
 
1. Siden sidst 
Nyt fra DOF: Corona-underskud på 250.000 kr i DOF så klubberne kan forvente ekstra opkrævning. Ny 
direktørstilling slås op. Formanden er på valg. 
Vores nye løbere fra efteråret er endnu ikke dukket op? 
 
2. Arbejdsdag 
Der skal lægges fliser under campingvognen hos Anita og vores hvide stævnetelt skal renses. 
Vi gemmer fliserne til senere og mødes tirsdag den 15. i klubhuset. 
Lene opdaterer navne for klubhus rengøring i kalenderen. 
Per medbringer  en kalender til ophæng i klubhuset,  hvor folk kan skrive sig på, hvis de tilbyder at lave 
træninger og/eller mad til fællesspisninger. 
 
3. Skole OL 2021 
Torsdag den 6. maj 2021. Der sendes standard invitationer ud til skolerne. Svend har tegnet kort og Torben 
søger om skovtilladelse. Lene og Annette vil gerne hjælpe. 
 
4. Mini O / rekutering 
Lene og Annette kontakter andre/fyns øvrige klubber om deres erfaringer. 
 
5. Landsstævne 2021 
Udsat til 22.  
 
6. Planlægning af klubaftner – har vi nogle emner 
Vi genoptager fællesspisning efter byfræs. De 3 første lægges ind i kalenderen. 
 
7. Planlægning af årets løb: 
7.1. Træningsløb efteråret 
På tirsdag etil klubhus-rengørring efterlyser vi banelæggere og kokke for resten af 2020 
 
7.2. Vintercup/natcup 
Per og Torben holder møde med Odense og Fåborg. Et eller flere løb kunne evt. kombineres med et 
voksenkursus, som der har været talt om i sydkredsen. Som skov foreslog Anita Lakkendrup. Højes Ris og evt. 
nat-cup i Halling kunne også bruges. 
Det er Fåborgs tur til at arrangere klubmesterskab. 
 
7.3. Sydfynsk 5 daw’s 
Som blev til et 4-daws. Godt besøgt - gode baner. 
 



8. Evt. 
Sprintcup 2021/22. Ærø er blevet foreslået i 21. VM i Vejle/kolding er rykket til 22 hvor sprintcup i Rudkøbing 
kunne være optakt hertil.  
Jannick vil gerne låne klubhuset lørdag 10. eller 24. oktober til arrangement med TRI-klubben. Det er ok. 
Jess kommer i sportsmagasinet TV-fyn inden så længe. Der linkes fra hjemmesiden. 
Kridt-fræs har fungeret godt. Det er en god reklame for klubben. Jes har haft lagt kort til fri afhentning i 
nærliggende butik/Fakta hvorved arrangementet er blevet spredt det via facebook. 
 
Næste møde 
Leila laver en net-tilmelding når tiden nærmer sig. 
 

Referent, Annette 


