
Referat af bestyrelsesmødet den 18. januar 2023 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

Vintercuppen er godt i gang og fint besøgt i Halling 

 

2. Planlægning af generalforsamling de 21. februar 2023 

Dagsorden: Den bliver lagt på nettet i denne uge 

Beretningen: Kan ses på nettet 3 dage før mødet. 

Valg:  På valg er næstformand/Annette, kasserer/Anita og menige bestyrelsesmedlemmer 

Forplejning: Anitas gode lagkage. 

Referent:  Annette 

Dirigent: Bjarne 

Vedtægter: Eventuelle kommende rettelser. 

Har vi et tema vi gerne vil drøfte?: Efter selve generalforsamlingen snakker vi bl.a. om klubbens 

holdning til grevens tilbud om brug af Hvidkildeskovene. 

 

3. Lån af skove – Hvidkilde 

Generelt når vi udlåner/sælger klubbens o-kort til foreninger eller private, skal de selv sørge for 

løbstilladelser. 

 

Tilbud fra Christian, greven på Hvidkilde:  

Klubben kan for 15.000 kr. om året lave tre træningsløb i hans skove i feb-marts. Et evt. større løb skal 

der søges særskilt for, og dette vil medføre et større beløb. 

 

Henvendelse fra Qliro (spejdere) køb af kort i området.   

Ikke aktuelt, da de ikke har tilladelse til at løbe i Hvidkilde. 

 

4. Køb af jakker  - https://www.mascot.dk/da/mascot-accelerate-18001-249#91010 

Vi arbejder videre med denne model– som Fåborgs 

 

5. Årsregnskab 2022 og forslag til budget 2023 

Anita fremlagde et udkast for regnskabet og vi lagde budgettet i fællesskab 

 

Årets løb 

Sydfyns 5 daws:  

Foreløbig plan - 25/4 Højes Ris/Bjarne, 18/4 Thurø/Per, 2/5 Lakkendrup/Torben, 11/4 Oure/Jes og 9/5 

Svendborg By/Gitte  

Sprintcup på Ærø: Planlægningen er i fuld gang. Banelæggere og korttegnere er fundet. 

Skole OL? 16/5: Der er lavet indbydelse. Spændende om der kommer tilmeldinger 

 

6. Spisning til de næste Byfræs 

31/1 er der byfræs for Danmarksindsamlingen men ikke spisning. [tilføjelse 25/1: Der købes brød] 

Øvrige byfræs: 28/2 ved Gitte- Anita laver mad og 28/3 ved Uffe-Leila eller Gitte laver mad 

 

https://www.mascot.dk/da/mascot-accelerate-18001-249#91010


7. Fælles bestyrelsesmøde med Ook og FaaOK  

Holdes i Svendborgs klubhus. Leila indkalder til møde den 19. eller 26. april 

 

8. Evt. 

Per bestiller 30 små refleksskærme. 

Klubbens æresmedlem Jens Ibsen fylder 75 år og får derfor en erkendtlighed fra klubben 

 

Husk at rette sprintcup datoerne i vores kalender. Fre-søn. 

 

 

Referent 

Annette 

 

 

 

 

 

 


