
Mødereferat af bestyrelsesmøde i FSK-Orientering afholdt den 26. august 
2019. 

Til stede Jan, Jytte, Ana og Erik.  

Mødet fulgte den udsendte dagsorden. 

1/   Referaterne fra denne (Ana) og fra de 2 tidligere bestyrelsesmøder (Jan) sendes til Karl Aage 
for at lægge på hjemmesiden. 

2/   

a. Referatet er blevet leveret af Jan til mødet. 

b.  De falske NETS-mails kan og er blevet slettet fra klubbens mails. 

Desværre er Gert, en af klubbens medlemmer, gået bort d. 17. juli. Jytte sletter ham fra 
klubbens medlemmer. 

3/    

a. Jan har fået adgang til klubbens konto. Saldo står på ca. 94.715 kr  
Jan forslår at vi inviterer Katrine til næste bestyrelsesmøde hvis hun er i København 

b. Jan meddeler at der er et nyt medlem i FSK Orientering: Carlo Sørensen. Hans datter er 
også meldt ind som medlem. 
Vi har afvist Cecillie Buch’s deltagelse som en del af FSK Orienteringsholdet til 
divisionsmatch, når hun ikke er ikke interesseret i at blive medlem af klubben. Bestyrelsen 
er blevet bedt om at tage stilling til en introduktions-sats for nye medlemmer. 
Jan har fået det indtryk at DOF.ønsker at forebygge udmeldelser i februar – efterfulgt af 
indmeldelser i april. På den måde kunne orienteringsklubber spekulere i lavere kontignent 
til DOF. Det er Jans indtryk, at DOF har indført karens-tid så man kun kan gen-accepteres 
som medlem efter et par års udmeldelse. Jan følger selv op herpå. 

4/    

a. Karl Aage satte bedst mulige hold. Man kan læse resultatet på hjemmesiden. 
b. Løbet er blevet aflyst, men har heller ikke været annonceret. Arrangør-gruppen af Op/Ned 

match 22.sept tog dialogen. Det blev besluttet at der ikke var behov for løbet som 
kvalitetssikring af matchen. Lysten var der, men energien rakte ikke.  

c. Vi tager punktet til 5. Opfølgning, pkt a. 
d. Karl Aage sætter holdet og kommunikerer via hjemmesiden. Tom vil sikre sig mail-

indbydelse 
e. Medlemsmødet vil forgå i Hareskovhallen. Ana har aftalt praktikken med Mogens Hansen. 

Hun får nøglen/kortet samme dag, d. 13. oktober fra Mogens som står i målet for 
kredsløbet. 



Vi har fået tilbudt åbne banner af Mogens til vores klubmedlemskabsløb. 
Ana laver foreløbig dagsorden for Medlemsmødet med bestyrelsens forslag. Medlemerne 
bedes om deres forslag. Dagsorden sendes sammen med Indbydelsen til klubmedlemskab 
til Karl Aage. 

f. Dette må løses efter hvor mange der er tilmeldt. 
Ana spørger Kurt om han vil koordinere Høst Open. 

g. Bjarne Iversen er villige med at arrangerer Forårets Klubløb, og Jan vil tilbyde at hjælpe 
med dette. 

h. Julefrokost. Erik fortalte at det pleje at være meget hyggeligt og at det skal vi forsøge at 
afholde i år. 
Måske Hans Ole og Edith vil være interesserede i at være arrangører. Det kan være en god 
ide af afholde Julefrokost sammen med en af de Vintercup løb i december. 
Ana spørger Ole Gold om vi kan låne Farums Klubhus til af afholde Julefrokost. 
Hvilken dato? 

i. Årsmødet. Vi har aftalt at der skal være tirsdag d. 25. februar 2020. 
Jan spørger om vi kunne bruge FSK Halen i Valby til det. 
Ana spørger Claus om der er nye muligheder for afholdelse af mødet hos Tryg. 

5/    

a. Input om kørselstakst til arrangører af Op/Ned arrangement. Jytte mener at kørsel status 
findes i et andet referat; hun finder den. 

b. Jytte mener folk tilmelder sig fint og Jan betaler for løberne fredagen før. Det virker fint. 
Tom og Karl Aage lukker divisionsmatchen tilmelding. 

c. Jytte arbejder på den. 
d. OK 
e. OK 
f. OK 
g. Ana og Jytte E. mødes og aftaler en strategi for indkøb af klubtøj. Det bliver lavet opslag til 

medlemsmødet om dette. 
h. Vi har ny telt. Det gamle telt gemmes i 1 år. Jan spørger Bjarne Iversen om at tage den til 

Frank Sandgreens lager. 

6/   Tak for mødet og forplejning. 

3D løb på Danmarks kunstige ø. Erik spørger AMOK om de vil ikke arrangere et 3D løb for FSK 
Orientering 

 

7/       Næste møde aftalt til mandag den 7. oktober, kl. 19:00 hos Jytte. 


