
 

Referat  

Bestyrelsesmøde den 19. januar 2021 kl 19.00/19.30 på google meet 

På skærmen var: Torben, Jes, Anita, Per, Bjørn, Lene og undertegnede 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

 

Lørdag blev der løbet vintercup i Lakkendrup. Mange tilfredse løbere gennemførte i flot snedække 

banerne. Skovens ejer Borris er glad for os o-løbere. Han efterlyste hvornår vi ville komme næste 

gang. 

 

2. Planlægning af generalforsamling de 23. marts 2021 

Dagsorden 

Beretning 

Valg 

Forplejning 

Referent 

Dirigent 

Vedtægter 

Har vi et tema vi gerne vil drøfte 

 

Uffe blev foreslået som dirrigent.  

Torben tilbød at informere om Skovstrategier" og planerne om Trailcenter i Hallingskoven. 

Hvis coronarestriktioner hindrer at vi kan mødes fysisk, er det i følge DOF lovligt at aflyse 

generalforsamlingen. Det vil vi i så fald gøre. 

Leila renskriver indbydelsen, som Jes lægger på nettet. 

Årets beretninger bedes sendes til Leila senest 1. marts 

 

3. Årsregnskab 2020 og forslag til budget 2021 

 

Anita fremlagde regnskabet. På grund af corona var både indtægter og udgifter betydeligt mindre 

end budgetterede. Alt i alt er året gået fint. 

Budgettet for 2021 blev justeret. 

 

4. Årets løb: 

 

Byfræs/træningsløb: 

Træningsløb (coronaløb) sættes løbende i kalenderen. jes skriver på hjemmesiden at interesserede 



banelæggere kan henvende sig til Per eller ham selv. 

 

Sydfyns 5 daws: 

Vi regner med at løbe 5 tirsdage med første start 20. april (evt. 13.) og skovene bliver som aftalt sidst 

: Højes Ris, Lakkendrup, Svendborg Øst (eller evt. en Hvidkildeskov), Vindeby(sprint) og Halling. Jes 

skriver ud om interesserede banelæggere. 

  

Sprintcup – Rudkøbing: 

Der afholdes møde 21.januar 

 

Skole OL: 

Endnu er der ingen tilmeldte. Vi afventer og spekulerer over hvordan vi evt. kan lave reklame for 

arrangementet. 

 

5. Skovstrategi – Svendborg Kommune - Torben 

Torben fortalte bl.a om stillezoner som bl.a. bliver i østspidsen af Halling og en del af Sofielund og 

småskovene i Svendborg Øst. 

Der blev talt om hvad vi gør i fremtiden i forhold til kortene- skal der skaveres forbudte områder? 

Beskrivelserne i materialet fra kommunen er ikke entydige. Klubben vil gerne have det forklaret 

nærmere. Torben henvender sig til kommunen om et møde. 

 

6. Trail center – Torben 

Torben er med i bestyrelsen. 

Det er et kæmpe stort ambitiøst projekt om ombygning af Stråhytten til et mødested med mange 

forskellige faciliteter for skovens brugere. 

Der mangler stadig kapital og der er mange uafklarede punkter. 

Hvis den bliver bygget vil det være et super start og målsted for o-træning.  

 

7. Kort registrering i o-service 

O-service vil gerne etablere en liste over klubbernes kort. Bjørn arbejder videre med sagen. 

 

8. Mini O – Lene og Annette 

Vi har været lidt coronaramte men arbejder videre med sagen. 

9. Evt. 

Nyt møde aftalt til tirsdag 9. marts kl 19.30. Hvis det bliver i klubhuset tager Lene kage med. 

 

Referent, Annette 

 


