Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2022
1. Siden sidst
Referat af klubledermøde.
Der blev bl.a. orienteret om arbejdet med revideringen af reglementet, og Anders Sigvardt fortalte om
”stillezoner”.
Svendborg blev opfordret til at arrangere et voksenkursus i sprint næste vinter. Vi spørger Fåborg, om
de kunne have lyst til, at vi lavede det fælles.
2. Evaluering af
2.1 Sydfyns 4 daws
Løbene er gået fint og med god tilslutning. Banerne var lidt lange i Vindeby. Fint at der er kontrol på
begynderbanerne.
Skal vi evt. servere andet end pølser til afslutningen? Bestyrelsen kan blive bedre til at uddelegere
opgaverne.
4 dage var ok. Der er to præmie-håndklæder til overs til næste sæson.
2.2 SPULT
To vellykkede arrangementer med 200 + 400 glade og positive børn i parken og skoven. Dejligt at
være medarrangør. Det gav super positiv energi.
2.3 Skole OL
Desværre havde de to tilmeldte klasser fra Byskolen glemt os! Vi stod klar på dagen med mangepost-bane i Sofielund og labyrint på cirkuspladsen. Så øv - spildt arbejde
2.4 Fynsk sprint Cup
Folk vil gerne til Ærø igen, så nu må vi se hvad de andre klubber siger.
Vi drøftede fordelingen af overskud ved fælles arrangementer med Fåborg og Odense. Bestyrelsen
foreslår at kvart-dele med to dele til Odense.
3. DGI-landsstævne
3.1. Løb den 1. juli
Bjørn har lavet Sprintbane i Svendborg centrum. Der er 176 løbere tilmeldt. Ruten er 3,5 km lang,
og man kommer forbi flotte seværdige steder i byen. Startinterval fra 14.00 til 15.45 fra pladsen
overfor Bendixen.
Det bliver sjovt.
3.2. Hjælpere.
Vi er 9 frivillige fra klubben, som skal hjælpe med maduddeling på Rantzausminde skole.
4. Beskatning af honorering til hjælper/træner - https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234832,
https://do-f.dk/dokumenter-til-download/vejledninger-reglement/blanketter/ansaettelse-skatvejledning?highlight=WyJza2F0Il0=
Man må ikke udbetale rede penge, men kan fx give kørsel og sportstøj eller fri kontingent. Der skal
afleveres kvittering for tøjet. Bestyrelsen fastsatte timelønnen til 100 kr.
5. Tjen penge til klubben - https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/8471-tjen-penge-tilklubben-med-go-danmark
Punktet blev gemt til næste møde.

6. Sommerafslutning
Randi laver baner i Vindeby. Der er afslutning i haven hos Randi og Ove efterfølgende. Bestyrelsen
sørger for sandwich og drikkelse.
7. Træning og klubhus rengøring efter sommerferien
Rengøring: Klubhusrengøring bliver 9. august. Første prioritet er at rydde op og kassere de ting, vi ikke
bruger. Vi mangler plads i redskabsrummet.
Træningen :Træningen bliver igen lagt ud til klubbens medlemmer. Det har fungeret fint i år.
Jes informerer fortløbende beskeder fra banelæggeren om mødested m.m. på nettet.
8. Nye medlemmer / børneaktiviteter
Udskydes til næste møde.
9. Evt.
Angående hytte til næste års påskeløb må vi låne Hald Egede efterskole. Der findes ingen hytter i
området.
Vi har haft kontakt til Hvidkilde angående et kommende møde. Vi håber det kan planlægges til
efteråret.
Antal bestyrelsesmøder om året.
Vi tænker at afholde et først i september, et sidst i november og et i januar
Derudover holder vi åbne møder, når vi skal planlægge vores arrangementer.
Næste møde 8. september
Svendborg afholder klubmesterskab i Lakkendrup 19. november
Referent
Annette

