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                                 Referat af  bestyrelsesmøde 

                  Mandag den 20. januar 2020 
 

Mødet afholdes hos Erik, Bavnevangen 5, 2700 Brønshøj kl. 19.00 

Til stede Jan, Jytte og Erik. 

 

                                             Referat 

 

1. Eventuel tilføjelse til dagsorden. Valg af  referent og ordstyrer. 
Ingen tilføjelser, Erik referent. 

 

2.   Meddelelser m.v. 
      A: Mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde 

        B: Information fra medlemmer af bestyrelsen. 

 

Vedr. mødereferat fra 7.10.19 var der en lille misforståelse vedr. betaling af løb i Sverige. Aftalen er 

alene, at såfremt der modtages en opkrævning kontaktes Kim Folander der så vil kunne oplyse om 

der er betalt på stedet, og såfremt dette er sket sørger for at få opkrævningen annulleret. 

 

Indkaldelse til klubledermøde i Øst den 27. januar i Roskilde. 

Jytte og Jan deltager. 

 

Julefrokosten var et godt arrangement. Stort tak til arrangørerne. Arrangement der søges gentaget. 

                                                                                                                                                                

3.  Status på økonomi og medlemmer. 
Likviditet og økonomi er fin. 

 

Der sker både ind-og udmeldelser. Netto et lille minus. 

 

4.  Status på klubtøj. 
Ana følger op. 

 

5.  Kommende arrangementer. 
     A: Årsmøde 

       B: Forårsløb 

       C: Divisionsmatch 

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

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



A.   Årsmøde afholdes den 25. februar i Valby Hallen. Indkaldelse på hjemmesiden 9. januar (6 uger 

før). Senest 2 uger før meddelelse ud med forslag. Jan udsender dagsorden, Ana følger op vedr. 

forplejning. Jan kontakter Hans Ole og Lennart vedr. funktionen som ordstyrer og referent. Jan 

skriver oplæg til beretning til kommentering af øvrige bestyrelse. 

 

B.  Forårsløb i April md. ? (dato og sted)  Kurt hjælper Bjarne. 

C.  Divisionsmatch den 17. maj. 

 

6.  Opfølgning på klubfunktione. 

 
      A: Klubtilmeldefunktion 

        B: Kontingentsatser 

        C: Er alle rettelser på hjemmeside og i kredsen m.v. på plads? 

A. fungerer fint   B. Kontigenter OK   C. Alt på plads. 

 

7.  Eventuelt. 

 
Naturkonsulent har orienteret om at brugere af naturen ikke altid passer så godt på den. En erindring 

om at vi passer på naturen (rydder op efter os, respekterer vildtlommer m.v.) Vi skal sprede 

budskabet til vores omgivelser om naturbeskyttelse. 

 

8.  Næste møde. 
 

 Hos an den 23, marts kl. 19.00        

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


