
Bestyrelsesmøde den 9. marts 2021 kl 19.30 

Møde på Google meet:  meet.google.com/abz-mfwk-uzv 

Til stede var : Leila, Lene, Bjørn, Anita, Per, Jes, Torben og undertegnede 

 

Dagsorden og referat: 

 

• Siden sidst 

Hytten til Påskeløbet er nu afbestilt. 

Opgradering af O-CAD udløber 27/3. Bjørn ordner det i første omgang på computeren hos Svend. 

Lakkendrup-kortet er snart rentegnet 

 

• Referat fra Kredsledermøde og repræsentantskabsmøde 

Bo Simonsen fra FIF blev ny direktør i DOF. Underskud i 2020 i DOF (færre løb på grund af Corona) blev 

60.000 som forventet.  Klubberne får ingen ekstra regning. 

Poul Mouritsen fra Silkeborg blev formand for DOF. 

Det tilstræbes at der afholdes 3 divisionsløb årligt 

 

• Værdi af vores løsøre kr. 135.000, er det nok? 

Bestyrelsen var i tvivl. Leila undersøger hvor grænserne går prismæssigt 

 

• Generalforsamling 

Udsættes indtil vi må forsamles igen. Der orienteres på hjemmesiden 

 

• Skovstrategi Svendborg Kommune  

Punktet udsættes til næste møde 

 

• Planlægning af årets løb 

• Sydfynsk 5 daw’s 

 Det afvikles i år som et Corona-løb med fri start, uden stævneplads og kåring af vindere. 

 Tidstagning kan foregå på O-Track. Hvis forsamlingsforbuddet udvides, kan vi måske lave en 

 slags afslutning i klubhuset. 



 Sprintløbene i Svendborg Øst og Vindeby kan blive svære at få tilladelser til. Det er tvivlsomt 

 om vi får tilladelse til et løb i en Hvidkilde-skov. Måske må vi nøjes med 3 eller 4 løb. 

 Tirsdag 23/3 indkalder Leila til åbent planlægningsmøde 

• Fynsk sprint cup 

Der er endnu ikke taget beslutning omkring hvorvidt afvikling af FSC i 2021 gennemføres. Der 

er møde igen den 17. marts og det kan stadig blive en realitet at det bliver afviklet som 

planlagt. Cuppen i år 2021 aflyses sandsynligvis. Det bliver dog svært at indhente og få 

løbstilladelser og hvordan forholder vi os til parkering, venteplads og kommunikation om 

dagenes 2. etaper 

 År 2022 bliver cuppen erstattet af en DM-weekend med Sprint og Sprintstafet i Odense. 

 Samme år er der WOC med sprint i Trekantsområdet 

 Svendbors sprintcup-løb i Rudkøbing, må derfor vente til senere. 

 

• Henvendelse fra fodboldspiller omkring opbevaring af bolde 

Klubben foreslår at de evt. sætter en opbevaringskasse op ved klubhuset. 

 

• Evt. 

Anita har fået oplyst, at der kommer en snarlig opdatering af Condes 

Svendborg Kommune efterlyser sommerferie-aktiviteter. Jes har kontakt til to unge drenge (den ene er 

Marius, Luffes barnebarn), som gerne vil arrangere noget o-løb. 

Klubben skal være opmærksomme på eventuelle børneattester 

Svend går i gang med at tegne kort til Vester Skerninge Friskole og Ulbølle Idrætsefterskole 

Bjørn gjorde opmærksom på at vi bør sende penge til DOF for Vinterkarruselløbene. Det vil vi gøre, og Per 

orienterer Fåborg og Odense. 

 

Referent, Annette 


