
 

 

 

 

 

REFERAT af BESTYRELSESMØDE 

Mandag 24. August 2020 kl. 19  hos Jytte Sørensen 

 

Tilstede: Jan Frank 

Erik Roslyng 

Jytte Sørensen 

Dagsorden 

1. Eventuelle tilføjelser til dagsordenen 

2. Meddelelser o.a. 

a. Seneste møde i bestyrelsen – 23. marts 2020 

b. Klubledermøde (Jan). Divisionsmatchen for 2020 blev sat i bero. Løb vil kunne 

afvikles som kredsløb. Kredsløbet i Hannenov Skov d. 23.08. (erstatning for div.løb.) 

blev afviklet med 91 deltagere. Link etableres fra FSK-hjemmeside til referat fra 

Østkredsens klubledermøde, så medlemmerne kan læse.   

c. Divisionsmatch er aflyst (Jan) – se referat 2.b). Ny match starter i 2021. 

d. Opfølgning på henstillinger til foreninger – COVID19. Vi opfordrer til at både de 

enkelte løbere og arrangørerne efterlever disse retningslinjer. Det er ALLEs ansvar. 

e. Opfølgning på Facebook-side (Jan har kontaktet Karl Thieme, som gerne vil give 

FSK-siden liv) 

f. Refusion ved arrangement af løb blev drøftet af bestyrelsen.  

Budget for arrangementet skal laves, hvor der tages stilling til modtagere.  

Refusion af kørsel på dagen defineres således: 

- Rollen som arrangør er for klubben, hvor dokumenterede udgifter dækkes – også på 

dagen (udgifter bør være budgetteret). 

- I rollen som deltager er man almindeligt medlem. Medlemmet er ikke berettiget til 

refusion – heller ikke som hjælper på dagen f.eks. ved postindsamling. 

 

Det betyder:  

- Hvis kørsel er budgetteret, altså planlagt, så refunderes efter opgørelse 

- Hvis kørsel ikke er budgetteret for en af arrangør-rollerne, men skønnes rimelig af 

stævneleder, refunderes efter opgørelse 

- Hvis et medlem hjælper med f.eks. postindsamling på dagen, så refunderes kørsel 

ikke.  

3. Afholdte arrangementer 

a. Forårsløbet 20. juni i Boserup Skov (Hanne/Kim). 30 FSK deltagere – pænt resultat 

fra ca. 60 eksterne løbere. Flot arrangement med kunstneriske elementer fra Hanne. 

4. Kommende arrangementer 

a. Efterårets klubløb – 5. september – Ganløse Ore (Kurt). 

b. Klubmesterskab 11. oktober (Jytte) 

c. Medlemsmøde (Jan) – lokaler er bestilt. Jan udarbejder program. 

d. Aktivitetskalenderen i øvrigt – opdateres. 

e. Arrangement i september 2021. Leif har bekræftet at være stævneleder.  

5. Opfølgning 

a. Økonomi og medlemmer (Jan). Opkrævning for 1. halvår 2020 er på vej ud. 

Medlemstal uændret. 

 

6. Næste møde – hos Jan Fran d. 5.10 

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

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 


