
FSK ORIENTERING

Referat af bestyrelsesmøde 15. november 2017.

Til stede: Jan Frank Nielsen
Katrine Holst
Ana Chirita
Jytte Sørensen
Jytte Eltang (referent)

Afbud fra Tom P. Neesgaard og Leif Pedersen

1.  Eventuelle tilføjelser til fremsendt dagsorden.
Nye medlemmer.  Behandlingen af en henvendelse fra interesseret løber blev drøftet.
Fremtidige henvendelser henvises til vores hjemmeside og Tom.

2.  Bemærkninger til referat fra sidste møde.
Ingen.

3.  Meddelelser o.a.
a.  Besvarelse af mails til bestyrelsen.  Det blev foreslået, at bestyreren af FSK-
mailen, Jytte E, skal foreslå den, der konkret skal besvare en given henvendelse.
b.  Klubledermøde 6. november.  Blandt emner på dagsordenen var nye regler for
divisionsturneringen.  På klubledermødet var der allerede mange kommentarer.  Yder-
ligere kommentarer skal indsendes klubvis inden 1. april 2018.  Jytte S. vil spørge Karl-
Aage, om han vil være med til at lave udkast til FSKs bemærkninger til forelæggelse på
årsmødet. 

4.  Afholdte arrangementer.
a.  Divisionsmatch 3. september, b. divisionsarrangementet 17. september og c. op/ned-
rykningen 23. september var grundigt debatteret på klubmedlemsmødet 15. oktober.
d.  Klubmesterskabet 15. oktober.  Der var problemer med tilmeldingen af
dobbeltmedlemmer.   Vi vil undersøge, om tilmelding evt. kan ske via FSK-service.
e.  Medlemsmødet 15. oktober.  Referatet er nu udarbejdet af Jan på grundlag af
Per Lennarts notater.  Det lægges på hjemmesiden, når bestyrelsen har endeligt 
kommenteret det.
Funktionslisten blev gennemgået:  1)  Jan snakker med Bjarne om, hvordan vi sikrer,
at klubteltet kommer op ved store arrangementer.  2)  Jan spørger Erik Roslyng og
Frank Sandgren om en optælling af vores lager, samt forslag til fremtidige lån og evt.
køb af nyt - inden årsmødet.  3)  Kage-ordning udgår.  4)  Ved ”Fest og samvær” tilføjes
Ellen Nielsen og Jytte Eltang.  5)  Jan kontakter Karl-Aage om behov for ”følger” til 
hjemmesiden.
6)  Jytte S. ser på klubløbsvejledningen, kommenterer og konsulterer Kurt, inden den går
tilbage til Tom. 
De underliggende funktionsoplysninger skal ikke revitaliseres.
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5.  Kommende arrangementer.
a.  Julefrokost.  Ana sender indbydelsen direkte til medlemmerne.  Jytte E. melder
tilbage til Hans-Ole og står sammen med Ellen Nielsen for frokost m.m. inkl.
mandelgave med hjælp fra Hanne Fogh og Pia Roslyng.  
b.  Skovcup.  FSK skal arrangere 16. maj.  Skov og banelægger overvejes.
c.  Årsmøde.  Mødet blev fastsat til 27. februar 2018 i lokaler hos Novo Nordisk,
Bagsværd.  Jan giver besked til Karl Aage og laver udkast til dagsorden.  Jytte S.
indføjer datoen på aktivitetslisten.  Jytte E. spørger tidligere dirigent og referent,
om de igen vil påtage sig hvervene.

6.  DOF-akademi.
Det er 13. januar 2018.  Jytte S. sætter datoen på aktivitetslisten.  Og endelig indbydelse
lægges på hjemmesiden.

7.  Bidrag til DOFs julekalender.
Bestyrelsen blev enige om, at vi ikke kan bidrage til julekalenderen.

8.  Unge deltagere til divisionsmatcherne.
Enighed om, at vi holder os til vore betalingsregler, der kan nævnes på årsmødet. 

9.  Økonomi.
Katrine fremlagde regnskabet for 17. september, der gav et pænt overskud.
Katrine laver regnskab og budget med uændret kontingent til årsmødet.
Honorarer til bestyrelsen m.fl. blev drøftet.

10.  Eventuelt.
a.  Holbæk Orienteringsklub har sendt invitation til Nytårsstafet 7. januar.  Den 
videresendes til Lise.
b.  Jytte S. opdaterer jævnligt aktivitetslisten og vil undersøge, om vi kan få datoer
for de interne løb næste år med.

11.  Næste møde.
Næste møde blev aftalt til 9. januar 2018 hos Ana.

21. november 2017.   


