
FSK ORIENTERING

Referat af bestyrelsesmøde 2. maj 2018.

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

Afbud fra Leif Pedersen

1.  Eventuelle tilføjelser til fremsendt dagsorden.
Tilføjelse under ”Afholdte arrangementer”: MTBO stævne 27. april.
Diskussion af persondata-forordning er under 6) Medlemstal og økonomi.

2.  Bemærkninger til referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt uden bemærkninger.

3.  Meddelelser o.a.
Jytte S. berettede fra Klubledermøde den 16. april om forslaget ny struktur af divisions-
turneringen.  Østkredsen har nedsat en 4-mandsgruppe, der giver konstruktiv feedback
på vegne af hele Østkredsen samt sikrer, at HB’s arrangementsudvalg kender til
Østkredsens holdning.  Tanken er, at turneringens form ændres fra 2019 med henblik
på at øge ungdomsløbernes motivation.  De konkrete tanker samt Østkredsens
behandling kan følges på Østkredsens hjemmeside.

4.  Afholdte arrangementer.
MTBO-løb 27. april.   Kurt var stævneleder, og der var ca. 70 deltagere.  Der var ifølge
Katrine et lille overskud på arrangementet.
Forårets klubløb 29. april.  Der var 69 deltagere – 36 FSK’er, 12 Lyngby-løbere og 
21 på åbne baner.  Vi kan glæde os over et godt arrangement med gode baner og 
overskud.  Der var usikkerhed om Karusselløbsprisen, hvilket kan tages op på 
klubledermødet i juni. 

5.  Kommende arrangementer.
Divisionsmatch 6. maj i Kongelunden.   42 er tilmeldt.  Vi glædede os over fremmødet.
Skovcup 16. maj.  Vi spørger Ana ved divisionsmatchen, om der er check på 
arrangementet.  
Forårsløbet 17. juni.  Amager OK kan ikke samarbejde den weekend.  Jan prøver at
finde banelægger.  Alternativt må vi aflyse løbet. 

6.  Opfølgning.
Medlemstal og økonomi.  Medlemslisten blev omdelt; desværre er antallet nedadgående.
Katrine orienterede om klubbens forsikringsforhold, bl.a. løsøreforsikringen og 
undersøger omfanget af IT-udstyr. Spørgsmål om ”flueben” i O-service er fortsat
uafklaret.  Jytte S. og Katrine ser  på det.  Mht. persondataloven holder vi os til 
forbundets direktiver.
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Katrine mindede om, at vi skal se på forslag til brug af klubbens penge. 
Initiativer i forbindelse med Find-vej-dagen.  Bestyrelsen glæder sig over, at klubben er
omtalt. 
Bruger-undersøgelse.  Jan fremlagde et spørgeskema, der fremsendes til medlemmerne.
Arrangementshåndbogen.  Jytte S. er - specielt efter sine erfaringer fra 29. april – færdig 
med løbsvejledningen, der nu er sendt til kommentering hos Kurt og Karl Aage og
bestyrelsen .

7.  Eventuelt.
Der er klubledermøde 11. juni.

8.  Næste møde.
Næste møde blev aftalt til 25. juni hos Jytte S.

7. maj 2018.


