
FSK ORIENTERING

Referat af bestyrelsesmøde 13. marts 2018.

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

Afbud fra Erik Roslyng

1.  Eventuelle tilføjelser til fremsendt dagsorden.
Ingen.

2.  Bemærkninger til referat fra sidste møde.
Ingen.

3.  Meddelelser o.a.
a.  Repræsentantsskabsmøde 3. marts.  Jan refererede fra et godt møde.  Der var 2
forslag til afstemning:  1) IOF-arrangementer burde kommunikeres ud på dansk. 
Forslaget blev nedstemt.  2)  Direkte medlemskab af DOF, hvis klubber har under 10
medlemmer.  Forslaget blev vedtaget.
b.  Registrering i O-service.  Tom har påpeget, at vores klub måske ikke får alle 
henvendelser fra fx DOF pga. manglende flueben i O-service.  Katrine påtog sig at
sætte flueben, evt. konsultere Tom.

4.  Afholdte arrangementer.
Årsmøde 27. februar.  Referatet foreligger.  Bestyrelsen har et par bemærkninger, 
bl.a. om, at Leif blev genvalgt som suppleant, og at Erik Roslyng også sagde ja til at
være suppleant.  Jan retter og kontakter dirigenten.  Herefter fremsendes referatet og
beretningen til hjemmesiden.

5.  Kommende arrangementer.
a.  Skovcup 16. maj.  Ana laver hurtigst muligt en mail om hjælpere til arrangementet. 
Baner fra tidligere kan formentlig benyttes.  Ellen Nielsen har tilbudt at bakke op, 
hvilket Ana sagde ja til.  Ana kontakter selv Ellen.  Der er koordineringsmøde for 
Skovcup-arrangører 4. april. 
b.  Interne løb.  1) Forårets klubløb forsøges arrangeret 28. eller 29. april i Geel Skov 
evt. i samarbejde med Lyngby OK.   Karl Aage og Lise har meldt sig som
banekontrollanter.  Jytte S. kontakter dem om evt. yderligere hjælp.
2)  Forårsløbet fastsat til 17. juni, hvor Jan er stævneleder og arrangerer evt. i samar-
bejde med Amager OK.
Da vi nu ikke har en funktionsansvarlig for interne løb, foreslog Jan, at alle medlemmer 
spørges om deres interesse i at arrangere og i hvilke funktioner.  Jan udarbejder et 
spørgeskema.
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c.  Find vej dagen 5. maj.  Jytte S. takker Tom for indsats i projektet ”Find vej på
Sporvejsmuseet” og meddeler, at bestyrelsen bakker op initiativet. 
d.  Divisionsmatch 6. maj i Kongelunden.   Vi regner med, at Karl Aage og Tom igen
sætter hold.  

6.  Økonomi.
a.  Katrine meddelte, at opkrævninger er fremsendt til enkeltmedlemmer og firmaer.  Det
forårsager desværre en del udmeldinger.
b.  Katrine undersøger klubbens forsikringsforhold, specielt efter kursus via Kaisport.
c.  På årsmødet var der diskussion om brug af klubbens penge.  Bestyrelsen var enige
om ikke umiddelbart at indkøbe nyt materiel.  Halv betaling for deltagelse i den 
kommende divisionsmatch blev drøftet.  Katrine laver overslag over udgiften.

7.  Eventuelt.
Klubløbsvejledningen.  Enighed om, at vejledningen på hjemmesiden fra 2001 skal
slettes.  Jytte S. kontakter Tom om den nye, der bør gennemses af Karl Aage og Kurt. 

8.  Næste møde.
Næste møde blev aftalt til 2. maj 2018 hos Jan.

14. marts 2018.   


