
 

Referat af bestyrelsesmøde den 19. november 2020 

Til stede var Anita, Leila, Bjørn, Per og undertegnede. Afbud fra Torben, Jes og Lene 

 

1. Siden sidst 

• Opfølgning fra sidst 

  Vi har haft nogle rigtig gode og varierede tirsdags-træninger 

• Klubledermøde 

  Leila gav referat af mødet. Terminslisterne blev drøftet men det er svært at spå om  

  fremtiden med corona. 

  Man håber Påskeløbet kan gennemføres. Der arbejdes med 3 forskellige skove, starter  

  og parkeringspladser. 

  DOF´s underskud på 200.000 tages af egenkapitalen, så klubberne får ingen regning i  

  år. 

• Stafetsamarbejde OO + FOK 

  Leila har tilmeldt os for 2021. Alle løbene i år har været aflyst 

 

2.  Divisionssamarbejde FPI – fortsætter vi? 

  Leila spørger familien Wihan. 

 

3. Trail-center – Torben 

  Torben er kommet i bestyrelsen. Vi hører nærmere på næste møde 

 

4. Bowling og o-bingo i december? 

 

 Ove er kommet med et tilbud om at lave bingo virtuelt og en plan herfor. Oves plan lyder 

 spændende. Det vil vi gerne være med til at prøve af. Pakkerne skal vi lægge ved vores 

 hoveddør, hvorefter nisserne kommer og bytter rundt på dem. 

 Annette undersøger om vi må bowle og hvis ja reserveres der baner 

 

5. Planlægning af løb 

• Vintercup/natcup 



  Der arbejdes på at startiden udvides, kortene lægges på nettet og tider kan evt.  

  sammenlignes på o-track. 

  Vi skal bruge banelæggere til 2 lørdage (9/1 eller 16/1 i Lakkendrup og 31/1 i Halling)  

  samt torsdag 25/2 til natcup i Halling. Med forbehold om skovtilladelser. De efterlyses  

  på hjemmesiden. 

• Sydfynsk 5 daw’s 

  Skovene kunne være Lakkendrup, Højes Ris, en Hvidkildeskov?, Svendborg Øst (på  

  Holbølsminde kunne der grilles pølser) og Halling. Banelæggere søges på hjemmesiden. 

• Skole OL 

• Fynsk Sprintcup 

  Jess afventer svar i forhold til banelægningen. Vi forventer at Bent Mikkelsen indkalder  

  til sprintcup-bestyrelsesmøde. Leila kontakter ham. 

 

6. Generalforsamling 2021 

 Dato og hvad gør vi, hvis vi ikke må mødes fysisk så mange på dette tidspunkt. 

 Dato evt. 23. marts og planlægningen udskydes til næste bestyrelsesmøde i januar. 

 

7. Evt. 

 Ove har foreslået at klubben indkøber en app og en printer som kan lave tidstagning til 

 byfræs og evt. andre træninger. Det bestiller vi. 

 Klubben har fra DOF fået 5000 kr til Annikas MTB-O. De bliver sat ind på hendes 

 klubkonto. Hun bliver kontaktet og orienteret. 

  

 Næste møde 19/1 klokken 19.30, hvor Lene måske bager kagen? 

Referent, Annette 


