
a 

 

 

 

 

                                 Referat af bestyrelsesmøde 
                  Mandag den 5. oktober 2020, kl. 19.00 

 

 
Mødet blev afholdt hos Jan. Til stede var: Jytte Sørensen, Erik Roslyng og Jan Frank Nielsen. 

                                     

 

1. Eventuel tilføjelse til dagsorden. Valg af  referent og ordstyrer. 

Jule arrangement blev tilføjet under punkt 4. Jan blev referent. 

 

2.   Meddelelser m.v. 

Der var ikke kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde den 24.august. Dejligt det kom ud hurtigt. 

 

Henvendelsen fra Tisvilde Hegn OK m.v. om dialog med Orienteringsforbundets HB blev besvaret 

indenfor de tre dages svarfrist. Tisvilde Hegn kvitterede for vores svar: At vi ikke ville være med-

fremsendere. Bestyrelsen bekræftede beslutningen primært fordi FSK Orientering IKKE har været 

involveret i de verserende personsager eller berørt af de rygtedannelser på baggrund af artikkelserie i 

Jyllandsposten. Forbundet inviterer til nyvalg på repræsentantskabsmødet i foråret. 

   

Der er møde i Østkredsen den 2. november (Roskilde Orienteringsløbsklub). Nærmere besked ventes. 

Alle i bestyrelsen er velkomne. Jan regner med at deltage. 

 

 

3.   Afholdte arrangementer 

Efterårets klubløb 5.september blev en stor success og afviklet med mere end 70 deltagere af Kurt, 

Bjarne, Nils (Afløst af Bjørn) og Gitte. Der var et overskud på 1237,-. Løbere fra Allerød (udlån af 

materiel) samt løbere fra Lyngby OK (fast trænings-samarbejde) var gratister. Bestyrelsen har takket 

arrangørerne for det gode arbejde. Flot afviklet på trods af den silende regnbyge, dejligt at løbe i 

Ganløse Ore. 

 

4.   Kommende arrangementer 

Klubmesterskabet 11. oktober blev diskuteret. Der er gjort reklame for deltagelse. Det blev aftalt at 

Jytte giver besked til Jan om antallet af præmier. Jan indkøber og medbringer. Klub-konkurrencen 

blev diskuteret, præmie: Telefonen. Jan blev bedt om af fremsende nyeste liste over ”dobbelt-

medlemmer” til Jytte. Karl Aage har klargjort FSK-Service, så deltagere og banelængder kan 

indlægges af Jytte til brug for FSK-resultat (beregning). Corona-forholdsregler: Vi følger 

retningslinierne fra Ballerup OK. 

 

Medlemsmødet og jubilæum 11. oktober i Hareskovhallen blev diskuteret.  

Kulturministeriet og undervisningsministeriet har begge opfordret til IKKE at afvikle sociale 

aktiviteter. Orienteringsløbet opfattes IKKE som en social aktivitet. Derimod opfattes omklædning, 

bad og fællesspisning som social aktivitet. Derfor ser bestyrelsen sig desværre nødsaget til at 

aflyse det planlagte medlemsmøde og jubilæum den 11.oktober: Afholdelse vil ikke være i 

overensstemmelse med de retningslinier sporten har fået. 

 

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

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



Som sædvanligt er klubben godt repræsenteret til Höst Open den 23. oktober – 25. oktober 2020. Der 

er kommet besked’er til de tilmeldte, som Jytte har sendt videre til de tilmeldte. Bestyrelsen opfordrer 

til IKKE at afholde sociale fællesspisninger som en del af arrangementet. 

 

Julearrangement. Det er usikkert om der kommer nye retningslinier, men bestyrelsen har sat datoen: 

28.november i kalenderen. Jan forbereder lån af spejderhytten Mammutlund, Viggatorp 11, Stenløse 

(Direkte adgang til Ganløse Ore). Mulige rammer: Formiddag: Løb i skoven efterfulgt af julefrokost 

og banko i brændeovnens strålevarme. 

 

Årsmøde 2021 blev aftalt til 9.februar 2021 i Valbyhallen. Jan booker. 

 

Der var ikke noget til referat om klubbens store arrangement i 2021: 1.division/2.division – match 2, 

05-Sep-2021 (Leif er stævneleder). 

 

 

5.   Opfølgning på økonomi 

Bestyrelsen diskuterede udvikling i medlemstal og ideer til rekruttering og fastholdelse. Der blev ikke 

aftalt nogen handlinger, se dog punkt 6. Nyt medlem siden sidst: Pernille Thieme. 

Status for opkrævninger: Opkrævninger for 1. halvår er desværre ikke udsendt endnu. 

 

 

6.   Nye medlemmer 

Tom er vores mand på kommunikation og opfølgning på nye medlemmer. Det er bestyrelsens indtryk 

at vi spørger interesserede medlemmer, når de møder op. Kommunikation er nemmest, når 

medlemmet selv er udfarende: ”Spørger selv efter behov”. Tom havde ikke input til bestyrelsen. Vi er 

glade for at vi har en fast på den opgave. Drøftelsen mundede ud i at Jan (kasserer) blev bedt om at 

sikre sig at Tom eller Jan giver tilbagemelding til det nye medlem om hjemmesiden, tilmeldinger til 

o-løb, password, kontingent, køb af klubtøj og særlige spørgsmål. 

 

Bestyrelsen diskuterede den åbne facebook-side i forlængelse at Karl Thiemes tilbud på årsmødet. 

Vores face-book lever. Det er en mulig informations-kanal og god reklame for klubben. Vi vil bede 

Karl præsentere siden på årsmødet. Karl har spurgt bestyrelsen om et beløb til ”hype” af facebook-

siden. Bestyrelsen var glad for at nogen vil engagere sig i ”liv” i klubben, men bestyrelsen ønsker 

ikke i øjeblikket at afsætte et fast beløb (gebyr) til ”hype”.   

 

 

7.  Status på klubtøj 

Punktet udsat indtil Ana kan være med. 

 

      

8.  Eventuelt. 

Ikke noget til eventuelt. 

 

 

9.  Næste møde. 

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til den 12. januar 2021 hos Erik. 

 

 

Således refereret af 

        Jan 


