
 

 

 

 

REFERAT af BESTYRELSESMØDE 

Mandag 7. oktober 2019 kl. 19.00 

Mødet blev afholdt hos Jytte Sørensen, Engtoftevej 8, 1. th., 1816 Frederiksberg C 

 

Til stede: Ana, Jytte, Erik og Jan. (Referent Jytte)   

 

1. Meddelelser o.a. 

a. Mødereferat fra bestyrelsesmødet 26. august blev kommenteret og sendes til Karl 

Aage. 

b. Info fra medlemmer af bestyrelsen Ingen 

 

2. Økonomi 

a. Medlemsstatus er uændret.  

Kontingent for nye medlemmer blev drøftet. (Endnu ikke fastlagt, men vil blive drøftet på 

årsmøde)  

b. Arrangement – 1.3. division d. 22. sept.  

Overskud, men regnskab endnu ikke afsluttet pga. løbsafgifter for tilmeldte i O-Service.     

 

3. Kommende arrangementer 

a. Klubmesterskab (Erik), 13.oktober og medlemsmøde (Ana). 25 tilmeldte i 

Klubmesterskab + 2 løbere på andre baner. Ana køber præmier. 

b. Höst Open, 25.-27.oktober på Bornholm – under koordinering af deltagerne. 

c. Forårets Klubløb. April -2020 ved Bjarne – dato/skovtilladelse. 

d. Vintertræning med Lyngby OK bliver søndag fra starten af november. Samarbejdet 

fungerer fint, men deltag gerne med arrangement af træningsløb. Lyngby vil fortsat 

gerne have stafetsamarbejde med FSK. 

e. Julefrokost – Hans Ole/Edith vil måske arrangere – de finder dato. 

f. Årsmøde d. 25. feb. 2020 – lokale i Valby-hallen er bestilt.  

 

4. Opfølgning 

a. Arrangementet med oprykning d. 22. sept.  

Tak til stævnelederen og til alle medlemmer, som gav en kæmpe hånd med arrangementet 

for 586 løbere. Kiosken gik godt, og det store telt var rigtig godt – også som 

samlingspunkt for FSK-Orientering.  

b. Status for Op/Ned match 3-4. division 6. oktober  

Vi rykker desværre ned i 4. division, men indsatsen var god, så vi glæder os til en ny 

sæson i 4. division  

c. Status på klub-tilmelderfunktion. Ok  

d. Klubløbsvejledningen, next step – færdiggøres. 

e. Rettelser til roller i o-service/Østkredsen Er rettet. Kim Folander er kontakt på 

Eventor, han lægger ud for løbene.Jan afregner med Kim.  

f. Indstilling om klub-tøj (indkøb, salg, formidling, økonomi) 

Klubtøjet har Ana fået overdraget. Restlager af modeller, som ikke videreføres, sælges på 

klubmøde. Vi foreslår uændret design, og vi indkøber i nye mere åndbare materialer. 

Bestillinger modtages, og vi vil indkøbe et større lager.  

 

Næste møde afholdes hos Erik d. 20. januar 2020 kl. 19  

Medlem af: 
DO-F under DIF og  
FSKBH under Firmaidrætten. 
under DIF. 

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 


