
FSK ORIENTERING

Referat af bestyrelsesmøde 25. juni 2018.

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

Afbud fra Katrine Holst og Leif Pedersen.

1.  Eventuelle tilføjelser til fremsendt dagsorden.
Ingen.

2.  Opgavefordeling.
Ingen opgaver at fordele.

3.  Meddelelser o.a.
a.  Info fra Klubledermøde 11. juni.  Ingen fra bestyrelsen deltog.  Jytte S. oplæste 
mødereferatet, der kan findes på nettet under DO-F.

4.  Afholdte arrangementer.
a.  Divisionsmatch 6. maj i Kongelunden.  Vi blev slået stort af Roskilde og Holbæk.
Som nr. 3 bliver det en stor opgave ved 2. runde 23. september, hvor så mange som
muligt opfordres til at deltage.
b.  Skovcup 16. maj.  Arrangementet gik godt, men der var færre børn end tidligere.
På baggrund af bemærkninger på årsmødet drøftede vi, om vi fortsat skal arrangere
Skovcup-løb.  Vi mener, at Skovcup og interne løb ikke er alternativer.  FSK skal næste
år arrangere løb 5. juni, hvis der ikke sker ændringer i konceptet.  Næste planlægnings-
møde er 19. september, hvor vi skal være 2 til stede.  Parkeringsjobbet ved Skovcup-
finalen 16. juni blev varetaget af Ana og Ellen.
c.  FindVej-dagen – Sporvejsmuseet.  Ana fortalte kort om arrangementet, hvor der
var ca. 300 glade deltagere.
d.  Forårsløbet 21. juni med Ballerup OK.  19 FSK’er gennemførte løbet, og flere med
fantastisk flotte resultater.  Jan havde ikke fået indvendinger mod dette første forsøg
på at arrangere internt løb på en anden måde.  MEN der skal ændres på tilmeldingspro-
ceduren, specielt aht. dobbeltmedlemmer.  Bruël og Kjær fik temaskinen, men Team
Nordea var de reelle vindere af holdkonkurrencen og vil blive kompenseret med 3
flasker rødvin.  En hyggelig aften.

5.  Kommende arrangementer.
a.  Efterårets klubl  øb  .  Det bliver 1. september i Slagslunde og Krogenlund-skovene
med Hanne Fogh som banelægger, Kim Folander som banekontrollant og Nils Lind
som tidtager.  Jan spørger Erik Roslyng, som han vil være stævneleder.  Lyngby OK
inviteres og løbet bliver karusselløb.
b.  Høst-Åben 26.-28. oktober.  Indbydelse foreligger.  Jytte S. spørger Kurt, om han
som tidligere vil koordinere bofællesskab, samkørsel m.m.   

c.  Divisionsmatch 2. runde 23. september.  Der opfordres til stor deltagelse.
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d.  Divisionsmatch op/ned.  Det bliver 3. eller 4. november afhængigt af resultatet 23.
september.
e.  Klubmesterskab.  Jytte S. kontakter Mogens Hansen om dato og sted og booking af
Hareskovhallen.
f.  Forårets klubløb.  Bjarne Iversen vil gerne være banelægger.

6.  Opfølgning.
a.  Medlemstal og økonomi / Persondata – adgange i O-Service.  Jytte S. går videre med
spørgsmålene og kontakter Katrine.
b.  Brugerundersøgelse.  Udsat til næste møde.
c.  Kommentarer til klubløbsvejledningen.  Jytte opdaterer ud fra de indkomne bemærk-
ninger og sender den til Karl Aage.

7.  Eventuelt.
a.  Lyngby OK vil gerne have banelæggere til deres tirsdagstræninger.  Vi opfordrer
Tom til at reklamere for opgaven.

8.  Næste møde.
Næste møde blev aftalt til 10. September hos Jytte E.

26. juni 2018.


