
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 26. maj 2021  

Tilstæde var: Jes, Leila, Bjørn, Per, Anita, Torben og undertegnede. Afbud fra Lene. 

 

Dagsorden: 

• Siden sidst 

Vi har sat klubbens indboforsikring op til 180.000 kr 

 

• Evaluering af Sydfyns 5 daws 

Der var et godt fremmøde. Folk var meget tilfredse. Det var lidt mere uforpligtende for klubben med 

corona-restriktionerne. Der kunne godt have været en person ved start for at registrere, hvem der gik i 

skoven. Begynderbanerne var måske lidt for svære. Banelæggerne var tidsmæssigt pressede i år, da vi sent 

besluttede at gennemføre. 

Viborg lavede en kopi af "Fynsk Sprintcup". Men der var meget ventetid på grund af corona. Det var ok at 

vores blev aflyst. 

 

• Generalforsamling 17 

Mødet blev planlagt på tidligere bestyrelsesmøde. Uffe har sagt ja til dirigent jobbet. Vi håber Lene står for 

forplejningen.  

 

• Punkter til fælles bestyrelsesmøde med Odense og Faaborg 

M.h.t. stafet samarbejdet skal vi være opmærksomme på når/hvis der mangler en løber på en stafet-tur. 

Hvem betaler eller skal turen tages af. 

 

• Skovstrategi Svendborg Kommune 

Spidsen af Hallingskoven er allerede tegnet som forbudt område på O-kortet p.g.a. stillezone. 

Vi er endvidere opmærksomme på områder med urørt skov og nøgle-biotoper. Det tages løbende op i 

forbindelse med store løb i vores skove, hvad der skal markeres forbudt på O-kortene. 

Torben fortæller om punktet på generalforsamlingen 

 

• Planlægning træningsløb og arrangementer sommer/efteråret 



 -Klubtur i efteråret 

   evt. 18/19 oktober - vi kigger efter et stort sommerhus 

 -MTB henvendelse 

Svendborg MTB-klub vil gerne orienteres, når vi afholder løb på deres stier, så de kan flytte deres træning 

til et andet sted.  Omvendt vil vi gøre det samme. Torben tager kontakten til dem. 

 -Skoleløb Rantzausminde 

Trine (idrætslærer 5. årgang på Rantzausminde) har henvendt sig til klubben om hjælp til undervisning i o-

løb. Jes har planlagt et undervisnings forløb på 4 gange , hvor klubben er med 3 torsdage. Der laves baner, 

sættes poster ud, orienteres om kortsignaturer, tages tid m.m. Klubben søger penge fra Skole OL pulje. 

 -Sommeraktivitet 

28/6 i Hallingskoven. Jes finder en bane, og ellers står to unge mennesker for arrangementet (Marius og 

Ebbe)  

 

 

• Hjertestarter 

Vi fravalgte tilbud om abonnement. Det klarer vi selv. 

 

• Flugger 

Klubbens medlemmer får 20 %  i rabat i butikken 

 

• Evt. 

Store arrangementer i 2020 for SvOk bliver Fynsk Sprintcup og DM sprint i Odense 

Efterårets træninger. Efter generalforsamlingen snakker vi om efterårets tirsdagstræninger og efterlyser 

banelæggere. Jes skriver det på hjemmesiden. 

22/6 holder klubben sommerferieafslutning. Det bliver i Ulbølle, hvor Svend har tegnet kort og lavet 

baner. Vi afslutter som vi gjorde førhen med pølser, grill, lækre salater og bålhygge. Der kommer tilmelding 

op O-fyn. 

Klubhusrengøring bliver tirsdag den 17. august 

 

Referent, Annette 

 

 



 

 

 


