
FSK ORIENTERING

Referat af bestyrelsesmøde 24. oktober 2018.

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

Afbud fra Katrine Holst 

1.  Eventuelle tilføjelser til fremsendt dagsorden.
Træningssamarbejde med Lyngby OK.   Se 6.

2.   Meddelelser o.a. siden sidste møde 10. september.
Intet.

3.  Afholdte arrangementer.
a.   Divisionsmatch 23. september 2018, Sorø.  Det var en god dag, og alle gjorde, hvad 
de kunne, men  vi vandt kun over Helsingør.  
b.  Klubmesterskabet 14. oktober 2018, Hareskoven.  26 deltagere.  Klubmestre blev 
Birgitte Buch og Jan Kristoffersen. Og holdmestre:  Danske Bank.  Jytte S. havde klaret
holdberegningen med Karl Aages hjælp.
c.  Medlemsmødet 14. oktober 2018, Hareskovhallen.  Referat foreligger allerede.  Be-

 styrelsen drøftede FSKs deltagelse i arrangementer af træningsløbene med Lyngby OK.
Jytte E. skriver et indlæg om løbetøj.

4.  Kommende arrangementer:  
a.  Høst-Åben 26.-28. oktober Bornholm.  Der deltager mange FSK’er.
b.  Divisionsmatch 4. november, Tokkekøb Hegn.  Der er foreløbigt 39  tilmeldte.  
Der er vist allerede gang i sætningen af holdet.
c.  Østkredsens klubledermøde 5. november.  Jan og Jytte S. deltager.
d.  Julefrokost 17. november.  Vi håber på stor deltagelse.
e.  FSK’s årsmøde.  Jan spørger Claus Wigen, om vi kan holde mødet hos ALKA.  26.
eller 28. februar 2019 er mulige datoer.
f.  Forårets klubløb.  Bjarne Iversen har tilbudt at være stævneleder og arrangør.  
g.  Forårsløbet.  Det forsøges afholdt i samarbejde med Ballerup OK.
h.  Skovcup.  FSK’s deltagelse 5. juni og finalen.  Ana oplyste, at arrangørerne af
skovcup holder møde med DOF 30. oktober omkring konceptet bl.a. på baggrund af det 
dalende antal børn.  Ana taler med Ellen om deltagelse i mødet.

5.   Opfølgning.
a.  Medlemstal og økonomi /Persondata - adgange i O-service.  Økonomien fungerer.
Katrine har meddelt, at hun gerne vil stoppe som kasserer ved årsmødet,  Vi skal finde
en afløser.
b.  Aktivitetskalenderen.  Jytte S. opdaterer.
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c.  Forberedelse af FSK’s deltagelse i Østkredsens møde 5. november.  Jan ser på
forslaget til ændringer og drøfter det evt. med øvrige FSKer på Bornholm.
d.  Medlemsmødet:
i.  Evaluering af mødet.  Der var 13 deltagere og god stemning.  Tak til Leif for mad

 og mødeledelse.  
   ii.  FSK’s tilbud til andre klubber i 2019.  Vi meddeler Bjarke Sucksdorff 5. november,
at FSK har mulighed for at afholde løbet for 1.-3. div. op/ned 22. september.
   iii. Hjemmesideassistent.  Jan snakker med Nils under løbene på Bornholm.
e.  Brugerundersøgelse.  
   i.  Agitation for flere medlemmer.  Vi vil gerne finde nye medlemmer, men det er
svært.  Evt. kan firmarepræsentanter opfordres til at agitere i firmaerne.
   ii.  Ønsker om kurser.  Der var bl.a. ønske om banelægningskursus.  Lyngby OK har
afholdt kursus i banelægning og gør det måske igen.  Jan spørger.
   iii.  Anvendelse af medlemmer, der gerne vil spørges.  Overraskende mange havde
svaret ja til at blive spurgt.  Jan åbenbarer listen på et senere tidspunkt.
f.  Kommentarer til klubløbsvejledningen.  Vejledningen ligger der snart.

6.  Eventuelt.
Træningsløb med Lyngby OK.  Træningsløbene flytter 1. november fra tirsdage til
søndag formiddage.  Annonce på hjemmesiden og ugentlige mails til medlemmer blev
drøftet.  Jytte S. beder Finn Blom eller Jim Chalmers om tilbagemelding på samarbejdet
i 2018 og om, hvad FSK kan byde ind med i 2019.  

7.  Næste møde.
Næste møde blev aftalt til 21.januar 2019 kl. 19.00 hos Ana.

26. oktober 2018.


