
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra MEDLEMSMØDE 

Søndag den 14. oktober 2018, efter klubmesterløbet 

Hareskovhallens cafeteria, Månedalsstien 8, 3500 Værløse. 

 

Medlemsmødet blev indledt med frokost og vi var 13 deltagere. 

 

Ordstyrer:Leif Pedersen  

Referent: Per Lennart Johansson + Leif Pedersen 

 

0. FSK Spørgeundersøgelse 

Leif indledte mødet med at fortælle om nogen af de resultater som Jan Frank Nielsen havde 

organiseret i september. Der var udsendt 57 invitationer og 18 havde svaret. Nogle noter fra 

undersøgelsen: 

- 5 var meget tilfredse og 11 bare tilfredse med FSK. 2 var neutrale, men ingen utilfredse. 

- 9 (ud af 16) har oplyst at de er med i FSK gennem en firmaklub 

- 11 angav at de gerne ville hjælpe ved opgaver i klubben, bla. ifm. stævner og arrangementer 

- Blandt de positive stikord var at man har adgang til O-service og stævner, det sociale ved 

stævnerne, de interne løb, divisionsmatcherne samt den inspirerende hjemmeside. 

 

Forbedringsforslag – at vi får flere medlemmer og en aktiv(ere) bestyrelse – bla. ! 

 

I den efterfølgende snak, viste det sig at ikke alle havde modtaget invitationen, hvilket afledte en 

note om at ’mail lister’ jævnligt skal opdateres. 

 

1. Status over samarbejdet med Lyngby OK om træning, et tilbud til dig? 

Jytte S forklarede om samarbejdet. Der har været mange FSK´ere med til løb tirsdag aften i 2018 

og løbene fortsætter om søndagen i november. Det er god træning og hvem kan ikke bruge det ! 

 

FSK har to gange arrangeret baner, men vi skal mere ’på banen’. Meld ind til FSK bestyrelsen 

eller direkte til Jim Chalmers, Lyngby OK. Vi er behjælpelige med at finde skov. Alle FSK´ere har 

’Condes’ banelægger adgang og Jim Chalmers kan vist hjælpe med at trykke kort. 

 

Tom må gerne udsende invitation på mail til alle FSK´ere – ellers kig på ’Lyngbyok.dk’. 

 

2. Divisions-match 2018, hvorfor gik det som det gik? – og hvad med 2018 

Karl Aage gennemgik året. Vi var ca 35 deltagere i match 1 og 2, og det var ikke nok. Derfor - 

Reserver til op/nedrykningsmatch d. 4. november i Tokkekøb. Der er 44 stk som tæller, så vi 

skal bare have flere med hvis vi skal have en chance. 

 

Der er kommet forslag om nyt reglement til divisionsmatcherne, bla. med et nyt pointsystem, som 

nok særligt vil være til gavn for de store klubber. Mange østkreds klubber – også FSK - er 
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skeptisk.  Forslaget vil blive diskuteret på klubledermøde d. 5. nov. hvorefter DOF 

hovedbestyrelsen vil beslutte om det skal effektueres.  

FSK bestyrelsen skal forsøge at deltage i og fremføre vores skepsis til forslaget til klubledermødet 

 

3. Næste års arrangementer, DOF løb? 

Kurt synes at FSK burde byde ind på løb i 2019. Vi vil jo gerne selv deltage i de andres løb ! 

Hans Ole synes at FSK burde fokusere på ’voksen’ løb frem for ’børne’ løb (som Skovcup). 

Leif foreslog at melde ind på’mindre’ og overkommelige DOF løb 

 

Vi spørg’ Bjarke S om mulige ’DOF’ arrangement i 2019 (Jytte og Leif) 

 

4. Gennemgang af klubbens funktionsliste 

Jytte S. gennemgik funktionslisten, som den fremstår på hjemmesiden. 

Nogen ønsker at drosle ned, så der er behov for rokeringer og nye afløsere. 

Karl Åge fremførte selv at han bør have en ’hjemmeside’ assistent. Bestyrelsen spørg’ til mulige 

emner og evt. IT kyndige bedes meldes sig. 

 

5. Forslag fra medlemmer 

Ingen indkomne forslag. 

 

6. Eventuelt 

- Kurt spurge til FSK´ overskud, som det på tidligere medlemsmøder er blev foreslået brugt til 

udstyr, tøj eller andet relevant.  

- Svar fra bestyrelse: Der er brugt af overskuddet til betaling af løbsafgift ved divisionsmatch, der 

er indkøbt en (brugt) strimmel printer og en ’nulstillingsnøgle’ (ref.???) og der ydes fortsat 

tilskud til løbetøj fra Jytte E´s lager. 

- Vi opfordre derfor alle til at få opdateret garderoben  

 

 

Tak til deltagere for et godt og hyggeligt møde fra bestyrelsen.  

 

 


