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Referat af bestyrelsesmøde 

Mandag den 23. marts 2020, Afholdt virtuelt (Skype) 

Deltagere: Ana, Erik, Jytte, Jan 
 
1. Eventuel tilføjelse til dagsorden. Valg af  referent og ordstyrer 
Jan blev valgt. 
 
2.   Meddelelser m.v. 
      A: Seneste møde i bestyrelsesmøde den 20.januar 
      B: Klubledermødet den 27.januar 
      C: Referat fra Årsmødet den 25.februar 
      D: Repræsentantskabsmødet 7.marts  
      E: Information fra medlemmer af bestyrelsen 
Jytte berettede fra klubledermødet den 27.januar. Ikke noget til referat. Referat fra årsmødet godkendt af både 
dirigent og referent samt lagt på hjemmesiden. Ane og Jan berettede fra det dramatiske 
repræsentantskabsmøde. Dramatisk fordi DOF har mange penge investeret i WOC2020 og fordi der var 
kampvalg om formandsposten. Genvalg af Walter Rahbek til formand med een stemmes overvægt (72 
stemmeberettigede). Der var især kritik af håndteringen af den overståede personalesag, herunder 
kommunikationen (ansatte). Vi kan forventer et efterspil ikke alene i DOF, men i dansk idræt: Hvordan er 
ansatte stillet hvis det kommer en whistleblower anklage? I den overståede sag var DOF under voldsomt pres i 
dønningerne efter sagen i Dansk Svømmeforbund.     
 
3.  Konstituering 
        A: Formand, Kollektiv ledelse: Hvordan gør vi i praksis?, Information til suppleanter? 
        B: Kasserer 
Vi aftalte at fortsætte nuværende. Indkalder bedes huske at indkalde suppleanter ”Kom hvis du har lyst”: Hans 
Ole Ketting og Kurt Thuesen.  
Der var opbakning til at Jan giver revisor, Ole Gold, en mindre påskønnelse for hans store arbejde i 
forbindelse med revisionen af 2019-regnskabet. 
 
4.  Opfølgning på årsmødet 
        A: Evaluering 
        B: ”Hvilken forening vil vi gerne ha’?” 
Der var en god stemning, en god og nem forplejning og særligt det kreative indslag var nyt og velkomment. 
Der var mange, der tilbød sig. I forhold til klubben på facebook var der et forslag – Jan følger op med den der 
tilbød sig. 
 
5.  Opfølgning på Regeringens henstilling til foreninger – Corona 
        A: Invitationer til FSK-Orientering 
        B: Egne arrangementer 
Vi må forvente at ”Orienterings Danmark” lukker ned indtil videre. Jytte fik til opgave at følge op med 
Bjarne/Kurt i forbindelse med vores 18.apil-arrangement, der hænger i en tynd tråd. Med nuværende 
oplysninger er bestyrelsen nødt til at aflyse, arrangørerne er sikkert enige. Der er enkelte tilmeldinger til løb, 
der forventes aflyst. Disse tilmeldinger annuleres efterhånden som arrangementerne aflyses (Jytte og Tom). 
 
6. Status på opkrævninger, økonomi og medlemmer. 
06.marts 2020 (før indtægter fra medlemmer og udgifter til DOF og Trimtex(tøj)): saldo DKK 47.171,54. 
I 2019 var der ialt 7 indmeldte og 4 er muligvis på vej ind (2020): Henrik Markussen, Ieva Basko, Marc 
Kristiansen og Andreas Lund. 10 2019-medlemmer af FSK-Orientering har tilkendegivet, at de ikke ønsker at 
være medlemmer i 2020 (de er ikke opkrævet).  
 
Opkrævninger for løb i 2019 samt årskontingent 2020 er udsendt til enkeltmedlemmer og firmaer via FSK.  
De tre hyppist løbende firmaløbere var Kurt Thuesen, Karl Aage Hald og Jytte Sørensen.  
De tre hyppigst løbende enkeltmedlemmer var Hanne Fog, Kim Folander og Leif Pedersen. 
 
 
 

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

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



Der har fra firmaerne via FSK og fra Tom Neesgaard været bemærkninger om: 
a) Opkrævninger af ungemedlemmer (satserne/tilskud til løb afhænger af medlemmets fødselsår) 
b) Antallet af opkrævninger for løb i 2019. 
 
Bogholder i FSK (Henrik Lindbye) har foreslået FSK-Orientering, at satser vedtaget på et årsmøde skal gælde 
fra ”førstkommende år”. Hvis det indføres vil opkrævninger ikke behøve afvente satser vedtaget på årsmødet, 
men kan udsendes i januar. Henriks forslag vil kræve en vedtægtsændring. 
Henrik Lindbye begrunder forslag om ”hurtig opkrævning” i at firmaerne holder årsmøder i begyndelsen af året. 
Hvis opkrævninger kommer sent i 1. kvartal kan det give problemer med årsregnskaberne (forskydning).  
 
Kasserer redegjorde for forløb og metode. Bestyrelsen gav opbakning til den valgte metode med ønske om 
flere opkrævninger i 2020/2021.  
 

a) Satser for årskontingent 2020 og løb i 2019 har for nemheds skyld anvendt samme fødselsår (året, der 
gjaldt i 2019). Det har betydet at klubben har ”snydt sig selv” idet 3 medlemmer blev regnet som 
(unge) – de skulle have betalt ung-voksensats og et medlem blev afregnet som (ung-voksen) – skulle 
ha’ betalt voksensats.  
FSK-Orientering opererer med et løbstilskud for unge, der gælder til og med det 20. år og en års-
kontingentsats, der inkluderer en ”ung-voksen”-sats indtil det fyldte 24. år. 

b) Opkrævninger indtil næste årsmøde vil, for at imødegå kritikken, foregå således: 
Opkrævning i juli-2020 dækkende 2020-forårets løb 
Opkrævning i januar-2021 dækkende 2020-efterårets løb 
Opkrævning i marts-2021 dækkende årskontingent 2021. Årskontingent 2021 kan med nuværende 
vedtægter ikke opkræves før årsmødet har vedtaget 2021-satserne 
 

7.  Status på klubtøj. 
Er indkøbt og bekræftet. Kommer i uge 18. Ana vil reklamere på hjemmesiden for de nye varer. Ved 
prissætning skal vi huske rabatten (40%) aftalt på årsmødet.  
 
8.  Kommende arrangementer jvf. Aktivitetskalender 
Jytte gennemgik listen. Alt er meget usikkert i øjeblikket. Lyngby orienteringsklub skubber træningerne. 
 
9.  Eventuelt. 
Ikke noget til referat under eventuelt 
 
10.  Næste møde. 
Blev aftalt til 25.maj klokken 19 hos Ana eller Skype 
 
 
Således noteret af 
Jan 


