
FSK ORIENTERING

Referat af bestyrelsesmøde 9. januar 2018.

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

1.  Eventuelle tilføjelser til fremsendt dagsorden.
Ingen.

2.  Bemærkninger til referat fra sidste møde.
Mht. funktionslisten meddelte Jan: 1) Bjarne Iversen vil gerne fortsætte med at have 
klubteltet.  Hvis Bjarne er forhindret til et løb, vil han kontakte en anden og kan altid
ringe til Jan, der får rolle som ”bagstopper”.  2) Erik Roslyng og Frank Sandgren er med
på sammen med Jan at optælle materiel og til årsmødet fremlægge en evt. ønskeliste. 
Kurt tages med på råd.  5) Jan har snakket med Karl Aage om det ønskelige i at have en
”følger” til hjemmesiden.  Bestyrelsen undersøger mulige emner.
Mht. klubløbsvejledningen meddelte Jytte S., at hun arbejder på den.

3.  Meddelelser o.a.
a.  Klubledermøde 22. januar.  Jytte S. vil gerne deltage og hører, om Karl Aage også
vil.
b.  Repræsentantskabsmødet 3. marts.  Jan vil gerne deltage og spørge, om Leif evt. 
også vil.
c.  Det nye forslag til divisionsturneringen.  Vi drøftede betydningen for vores klub af
ændringerne og blev enige om, at Jytte S. snakker med Karl Aage om at sende hans
grundige analyse til Østkredsens formand Torben Seir.

4.  Afholdte arrangementer.
Julefrokost 2. december 2017.  Det var en hyggelig dag, der for nogen startede med 
byløb.  Efter frokosten var der bankospil.  18 medlemmer deltog.  Tak til arrangørerne.

5.  Kommende arrangementer.
a.  Årsmøde 27. februar.  Jans udkast til dagsorden blev gennemgået.  Jan sørger for
beretningen.  Ana er på valg og vil gerne genopstille.  Der vil være 2 forslag fra
bestyrelsen:  Holdning til ændringerne af  divisionsturneringen (Jytte S.) og klubbens
materiel (Jan).  
Uddeling af klubbens pokaler blev drøftet.  Gelfield-pokalen, der tildeles det firma,
der har fået flest nye medlemmer, og Pan-figuren, der tildeles et medlem, der har
gjort en særlig indsats for klubben.
b.  Divisionsmatch 6. maj i Kongelunden.  Vi håber, at Karl Aage og Tom fortsat vil
sætte hold.
c.  Skovcup.  FSK skal arrangere 16. maj i Bistrup Hegn.  Ana taler med Claus om 
baner og laver hurtigst muligt en funktionsoversigt.  Ana undersøger parkerings-
mulighederne.
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d.  Forårets klubløb og Forårsløbet.  Jytte S. har haft kontakt med Kurt og prøver igen.
Det kniber med at finde arrangører.  Bestyrelsen overvejer at stille op.

6.  Økonomi.
Katrine fremlagde et foreløbigt årsregnskab for 2017 og budget for 2018.

10.  Eventuelt.
Det blev kort drøftet, om vi skal bruge Facebook.

11.  Næste møde.
Næste møde blev aftalt til 13. marts 2018 hos Ana.

10. januar 2018.   


