
FSK ORIENTERING

Referat af bestyrelsesmøde 21. januar 2019.

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

Afbud fra Katrine Holst og Jan Frank Nielsen.

1.  Eventuelle tilføjelser til fremsendt dagsorden.
Medlemsopdatering.  Vi beder venligst Tom i samarbejde med Katrine gå videre med 
spørgsmålene – evt. med henvendelse til de enkelte.

2.   Meddelelser o.a. siden sidste møde 24. oktober.
Såvidt vides er det nye divisionsmatchreglement vedtaget.  Vi afventer nærmere.

3.  Afholdte arrangementer.
Klubledermøde     5. november 2018  .  Jytte S. deltog, og der var bl.a. tilbud om
instruktørkursus en weekend i februar med deltagelse af to svenskere.  Jytte S. og Tom
deltager.
Julefrokost 17. november.  Vi beklagede aflysningen pga. manglende tilslutning.

4.  Kommende arrangementer:  
a.  Årsmøde 28. februar.  Endelig dagsorden skal ud senest 30. januar.  Vi beder Jan
udarbejde den med tilføjelse af spisning før mødet.  Katrine stopper som kasserer, og
Ole Gold som revisor.  Vi overvejer mulige afløsere.  Alle i bestyrelsen er på valg, 
undtagen Erik Roslyng.  Jytte E. ønsker ikke genopstilling.  FSKs arrangement af
Divisionsmatch 22. september bliver punkt på dagsordenen.

 b.  Forårets klubløb.  Vi regner stadig med Bjarne Iversen som stævneleder og arrangør,
men mangler dato.  
c.  Forårsløbet.  Dato er ikke fastsat, men måske aftalt af Jan.
d.  Skovcup - FSK’s deltagelse 5. juni og finalen.  Det er meddelt, at FSK afstår fra at
arrangere skovcup 5. juni.  Ana bliver fortsat orientereret af Skovcups-gruppen, der
foreløbig kun arrangerer skovcups i foråret.
e.  Op/nedrykningsmatch for 1.-3. division 22. september.  Leif er stævneleder, Kurt
banelægger, og banekontrollanten kommer fra Helsingør.  Det bliver i Teglstrup Hegn.

5.   Opfølgning.
a.  Aktivitetskalenderen.  Jytte S. supplerer kalenderen med forårsløbene og divisions-
matchen m.m.
b.  Brugerundersøgelsen.  Punktet udskudt pga. Jans fravær.
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6.  Eventuelt.
Vi var enige om, at det er rigtig fint, at Karl Aage har opdateret sit online-kursus. 

7.  Næste møde.
Næste møde blev foreløbigt aftalt til 11. marts.

22. januar 2019.


