
FSK ORIENTERING

Referat af bestyrelsesmøde 22. august 2017.

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

Afbud fra Tom P. Neesgaard, Leif Pedersen og Ana Chirita.

1.  Eventuelle tilføjelser til fremsendt dagsorden.
Ingen.

2.  Bemærkninger til referat fra sidste møde.
Ingen.

3.  Meddelelser o.a.
a.  Jytte S. orienterede fra klubledermødet 12. juni, specielt om afprøvning af
præcisionsorientering.   Næste klubledermøde er 6. november; vi aftaler senere, hvem
der vil/kan deltage.  Datoen sættes på aktivitetskalenderen.
b.  Vi siger tak til Tom, hvis han fortsat vil sende mails til potentielle deltagere i
tirsdagstræning med Lyngby OK
c.  Besvarelse af mails til bestyrelsen.  Ved henvendelser, der kræver besvarelse eller
handling, ønsker bestyrelsen, at bestyreren af FSK-mailen udpeger, hvem der kan/skal
besvare henvendelsen.  Bestyrer af FSK-mailen er Ana.
d. Henvendelse fra VIKASKU.  Jytte S. følger op med Ana om svar.

4.  Afholdte arrangementer.
a.  Skovcup 7. juni.  På trods af det dårlige vejr, var der ca. 110 glade børn.  
Arrangementet blev vel afviklet, selv om der var nogle problemer forinden med bl.a. 
korttrykning.  Jan beder Ana om hendes evaluering.
b.  Forårsløbet 24. juni i Krogenberg Hegn.  Jytte S. fortalte, at der var 25-26 deltagere.
Tak til Nordea for et godt løb.

 
5.  Kommende arrangementer.

a.  Divisionsmatch 3. september i Geel Skov.  
  i.  Vi udpeger Tom til jurymedlem.  Jytte E. meddeler det til Poul Breiy med kopi til
      Tom.
 ii. Der er d.d. 34 tilmeldte.  Klubben betaler for lette og begynderbaner for deltagere
     op til 20 år samt for nye medlemmer.
iii. Katrine og Jytte S. bager kager.
Jan sikrer sig, at klubteltet og banner medbringes.
b.  1.-2. divisions-arrangementet.  Alt synes at være under Leifs kontrol.  Vi formoder,
at bestyrelsen bliver kontaktet, hvis vi skal gøre noget.
c.  3., 4. og 5. divisionsmatch op/ned 24. september i Ravnsholt.  Vi tager senere
stilling til evt. specielt socialt initiativ.
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d.  Efterårets klubløb 30. september.  Det har desværre ikke været muligt at finde
arrangører.  Løbet aflyses derfor – også sammenholdt med månedens to
divisionsmatcher og arrangementet af 1.-2. divisionsmatch.
e.  Klubmesterskabet Jonstrup Vang & Lille Hareskov 15. oktober.  Mogens Hansens
oplæg til baner blev gennemgået i forhold til vores løbsreglement.  Katrine finder
inspiration i sidste års indbydelse, opdaterer med vejledning til banevalg i forhold til
klub-reglementet, udsender indbydelsen samt finder vindere og overrækker præmier.
f.  Medlemsmødet i Hareskovhallen 15. oktober.  Lokalet er bestilt.  Jan udsender 
indkaldelsen og sikrer ordstyrer og referent. Katrine lovede umiddelbart at tage sig af
mad, men kan selvfølgelig bede om hjælp.
g.  Julefrokost ultimo november.  Jytte E. spørger Ellen, om hun vil være med til
arrangementet.  Datoen fastsættes, når vi har svar, og fundet ud af, om vi evt. kan være 
i Farums klubhus igen i år.
h.  Skovcup 2018.  Jan checker, om Ana fortsat vil være kontaktperson.

6.  Økonomi.
Katrine oplyste, at der ikke er sket nyt siden sidst.  Kun Katrine har adgang til kontoen,
hvilket er ok.  Katrine overvejer opkrævningsformen.

7.  Eventuelt.
a.  Toms mail om bl.a. klubadministratorer, rettigheder som løbsarrangører m.m. blev
drøftet.  Jytte S. meddeler Tom, hvilke navne der kan slettes.
b.  Høst-åben 28.-29. oktober.  Jan spørger Kurt, om han fortsat er ”tovholder”.
c.  DOF-akademiet finder sted 13. januar 2018.  Datoen lægges senere på hjemmesiden.
d.  Jytte S. tilføjer 2 DOF-arrangementer – klubudviklingsworkshop 23. september og
møde om klub-kompetencer - på vores aktivitetskalender.

8.  Næste møde.
Næste møde blev aftalt til 15. november hos Katrine.

24. august 2017.   


