
Referat fra bestyrelsesmødet den 20. januar 2022    Alle var mødt frem 

 

1. Nina Hoffmann – DOF, deltager online i mødet, hvor hun gerne vil høre hvad vi arbejder med og 

hvordan hun evt. kan hjælpe os. 

Nina deltager i vintercup den 5.feb i Lakkendrup for at hilse på og evt. få en snak med folk. 

 

Nina spurgte - hvad er I gode til?: Den ugentlige træning, samarbejde med de fynske klubber og vi har 

et godt klubhus. 

Hvad vil I gerne blive bedre til?: Hverve nye medlemmer - også gerne ungdomsløbere. 

Hvilke resurser har I?: Det kommende trail-center i Halling vil være godt for os. Fx et ideelt sted at 

starte mini-O 

 

Vi spurgte - hvordan får vi fat i ”Hvidkilde” igen? Måske finde andre brugere (løbeklubber, MTBO) og 

afholde et fælles møde med greven. Nina deltager evt. gerne i mødet. 

 

Nina: Nye medlemmer har svært ved at finde ud af hvornår, hvad og hvor der foregår o-løb. Et klubhus 

kunne være et godt genkendeligt mødested. 

I er i Svendborg er gode til at bruge de sociale medier. Hvem når I ud til? Oftest voksne. 

Hvordan går det med kontakt til kommune og skoler? Lav en plan for hvordan I får børnene ned i 

klubben. Giv sedler med hjem til forældrene efter evt. skole arrangementer. 

Indlægge lege/opgaver i træningen – skole regi 

Kunne man samarbejde med Naturama? De har lavet en fortællerute i Svanninge. 

Find vej og generelt familie-aktiviteter er på budgettet i flere kommuner. De vil meget gerne have børn 

og familierne ud i naturen. 

En ide er, at skrive kommunen på som arrangør når arrangementer bliver tilbudt/nævnt på nettet. Det 

spreder oplysningerne ud til mange flere. 

Lav en mailliste over de folk der har vist interesse for sporten og giv dem besked om kommende løb 

eller lignende. 

Læg en plan. Den røde tråd. Hvad og hvordan gør vi.  

Hvad fanger nye medlemmer? Børn vil lege og forældrene vil gerne starte med at løbe i kendte skove. 

At lave noget sammen i familien – kvalitetstid sammen – og chokolade og boller bagefter. 

 

 

2. Siden sidst 

Trøjer: Vi er stadig på udkig 

Sidste klubledermøde: Klubberne bliver spurgt om tidspunkt for DM-nat. Vi (de som har deltaget i 

natløb både efterår og forår) var stemt for, at det bør ligge i foråret. Der er blevet øvet i perioden op til 

stævnet, samt at det er mørkere og mere autentisk. Der er en speciel og anderledes stemning over et 

natløb. 

 

 

3. Planlægning af generalforsamling de 22. februar 2022 

Flyttes til 1. marts kl. 19.30 

Dagsorden skal ud 4 uger før. Beretningen bliver lagt på hjemmesiden. 

På valg er formanden og alle bestyrelsesmedlemmer (minus kasserer og næstformand) 



Forplejning – Lene og Anita bager en kage 

Dirigent – Uffe og referent Annette 

Har vi et tema, vi gerne vil drøfte?  Hvad vil vi gerne med klubben. Hvordan hverver vi nye medlemmer? 

Input fra mødet med Nina. 

 

 

4. Årsregnskab 2021 og forslag til budget 2022 

Anita fremlagde og vi fastsatte næste års budget 

 

 

5. Invitation til netværksseminar om Åben skole og foreningsliv - tirsdag den 8. februar 2022 kl. 17.30-

20.30 i Odense – hvem deltager   Lene og Annette 

 

 

6. Årets løb  

Byfræs venter vi med til efteråret, da vi stadig ikke tager tid på grund af corona restriktioner.  

Plan for tirsdagenes træningsløb ligger på hjemmesiden. Banelæggerne orienterer løbende om skov, 

starttid m.m.  

Sydfyns 4 daws - Foreløbig har vi tilladelse i Oure, Svendborg By og Halling og et ønske om Kirkeby Øst 

ellers Sofielund 

Fynbokarrusel bliver igen i Halling til efteråret 

Klubmesterskab skal løbes i Lakkendrup også til efteråret 

 

DM-sprint og sprintstafet: Hjælperliste kommer snart på O-Fyn 

 

 

7. Skole OL – 6/4-22   Lene og Annette deltager i kursus i Odense 

 

8. DGI og landsstævne: løb fredag og hjælper på Rantzausminde skole 

Intet nyt 

 

 

9. Evt. 

Torben, Per og Annette tilmelder sig til korttegningskursus for begyndere 8/2 i Vejle. Invitation på 

DOF´s hjemmeside 

 

 

Jess havde kage med 

 

Referent, Annette 

 


