
FSK ORIENTERING

Referat af bestyrelsesmøde 10. september 2018.

Til stede: Jan Frank Nielsen
Jytte Sørensen
Leif Pedersen
Jytte Eltang (referent)

Afbud fra Katrine Holst og Erik Roslyng.

1.  Eventuelle tilføjelser til fremsendt dagsorden.
Nyt punkt om reglements-høringen.  Se 4.

2.  Bemærkninger til referat fra sidste møde.
Jan fortalte, at kompensations-rødvinen ved Forårsløbet var afleveret til Nordea.

3.  Meddelelser o.a.
a.  Inspirationskonference i Hornsyld  29. september.  Indbydelsen blev taget ad notam,
men ingen ønsker om deltagelse.
b.  Arrangement for 6. klasser i Husum Skole.  Jytte E. orienterede om, at Tom og hun
havde haft møde med 2 lærere fra skolen, men at arrangementet af forskellige grunde er
aflyst.

4.  Høring vedr.  reglementsændringer.
Karl Aage har tidligere arbejdet med ændringerne, og Jytte E. beder ham om råd til evt.
kommentarer herfra.

5.  Afholdte arrangementer.
Efterårets klubl  øb  .  Det var et godt løb med meget udfordrende baner.  Der var i alt ca.
50 deltagere inkl. Lyngby-løbere og karussel-løbere.  Tak til Hanne, Kim og Nils.
Kørselstilskuddet blev drøftet, og det blev besluttet fremover at forhøje den tidligere 
aftalte betaling på 1 kr. pr. km til statens laveste takst på 1,94 kr. pr. km. 

6.  Kommende arrangementer.
a.   Divisionsmatch 23. september.  Der er foreløbigt 23 tilmeldte.  Vi opfordrer til
samkørsel.
b.  Klubmesterskab 14.oktober.  Mogens Hansen har sendt Jytte S. oversigt over åbne 
baner til vores brug, og Jytte S. laver indbydelsen.  Tilmelding skal ske på O-service,
og vi spørger Karl Aage om brug af hans regneark til at finde klubmestrene.
c.  Medlemsmøde 14. oktober.  Hareskovhallen er booket.  Leif laver indbydelse og står
for maden.
d.  Høst-Åben 26.-28. oktober.   Jan hører igen, om Kurt koordinerer bofællesskab,
samkørsel m.m.   
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e.  Divisionsmatch op/ned.  Det bliver 3. eller 4. november afhængigt af resultatet 23.
september.
f.  Forårets klubløb.  Bjarne Iversen har sagt ja til at være banelægger og arrangør.

7.  Opfølgning.
a.  Adgange i O-service.  De nuværende rettigheder blev gennemgået, og vi ændrer
dem kun ved at slette Ana som klubadministrator.  E’lisa har bedt om pause som
klubtilmelder indtil videre, så Tom påtager sig funktionen året ud.
b.  Brugerundersøgelse.  Undersøgelsen er nu udsendt til alle medlemmer, og Jan vil 
til medlemsmødet udarbejde en svar-status.
c.  Klubløbsvejledningen.  Jytte S. lægger den snart ud efter de fremkomne
kommentarer.

8.  Økonomi.
Der er styr på kassen, men detaljeret gennemgang udsættes til næste møde.

9.  Eventuelt.
a.  Julefrokost.  Jytte E. tager kontakt med Ellen Nielsen om dato og lokale inden
medlemsmødet.
b.  Skovcup 5. juni 2019.  Jytte E. hører Ellen, om det ”kører”.
c.  Klubledermøde finder sted 5. november.

8.  Næste møde.
Næste møde blev aftalt til 29. oktober hos Jan.

11. september 2018.


