
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 14. oktober 2021 kl. 19.00 i klubhuset 
Alle var mødt frem. 

 

1. Siden sidst 

 

2. Henvendelse fra Thurø Skole omkring deltagelse i SPULT 23/5-22 kl.9-12 

Jes arbejder videre med arrangementet 

 

3. DGI Landsstævne 2022 (30/6-3/7) 

 

- vil vi lave by-løb fredag den 1. juli kl. 14-16.  

Bjørn kunne være interesseret. 

Det vil vi gerne. Leila melder tilbage. 

 

- vil vi være frivillige, der er/var info møde den 13. oktober 

Vi kunne evt. stå for uddeling af morgenmad på Rantzausminde skole fra kl. 6-10 torsdag til søndag. 

Der skal ca. bruges 8 personer, hvis man tager 2 vagter hver.  

Klubben var interesseret. Lene melder tilbage. 

 

DGI tilbyder at komme ud og give os et førstehjælpskursus af en ½ times varighed. 

Leila finder en tirsdag efter træning, hvor det kan passe ind.  

 

4. Klubaftner i det kommende år. 

Julefrokost og Nisseløb 4. december 

Bowling 7. december og bingo 14. december 

 

5. Naturnationalparker. Vi håber selvfølgelig at kunne få lov til at løbe i dem! 

 

6. Planlægning af løb: 

 

Efterårets tirsdags-træning, hvor banelægningen er delt ud på klubbens medlemmer har fungeret godt. 

Det gøres på lignende måde efter jul. 

   

Byfræs: 

Efter byfræs serveres der igen boller og kaffe eller andet. Det har været savnet.  

Børn står for byfræs-løbet i oktober og Per i december. Se i kalenderen. 30. november inviterer 

Svendborg til fælles fynsk byfræs. Thomas Esmark laver baner. 

 

Årets Klubmesterskab arrangeres af Odense i Højstrup den 20. november. 

 

Vinter-cup og nat-cup: 

I Lakkendrup, Halling og måske Margrethelund eller Græsholmene?  



Torben snakker med greven og forsøger igen at få skovtilladelser i Hvidkildeskovene. 

(Klubmesterskab efterår 2022 måske også i Lakkendrup) 

 

Sydfyns 5 Daws – (Odense har forespurgt efter datoer) 

Bregninge kunne være en af skovene. Vi hører om Ove vil kort-tegne, inden Torben søger. 

Som omtalt håber vi derudover på en Hvidkildeskov/Slæbæk. 

Vi korter ned til 4 dage, bl.a. på grund af skov/kort mangel.  

Det bliver sandsynligvis 2 skov-løb og 2 by-løb. Vi regner med ugerne 16-20 (umiddelbart efter påsken) 

 

Bjørn laver en hjælperbørs til Sprint DM-løbene i foråret i Odense 

Odense har spurgt om vi kunne finde en stævneleder til DM mix-stafet. Det kan vi nok desværre ikke. 

  

7. Evt. 

 

Kommunen vil lave et skovbrugerråd. Klubben har plads i et kommissorium og skal udpege en 

repræsentant og en suppleant. Torben og Bjørn stiller op. 

 

Ang. Svendborg Trailcenter. Lokalplanen er blevet ændres, så efterskolen må sælge den jord, hvor 

trailcenteret skal ligge. Kommunen har bevilget et driftstilskud på 200.000 kr. årligt. Og fondsmidlerne 

er ved at være på plads. 

 

Næste klubledermøde bliver den 1/11 

 

Voksen begyndertræning. HTF holder et kursus i januar og Snap et i marts  

 

Skole OL m.m. 

Vi laver en hylde/mappe til erfaringer med skole arrangementer 

 

8. Næste møde: 

Torsdag den 25. november og Per bager kagen. 

 

 

Referent 

Annette    


