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Idé-høst fra Årsmødet 25-Feb-2020 
 
Hvilken klub ønsker du? 

- FSK skal overleve 
- Klubben skal være velfungerende (tilmeldinger, økonomi) 
- Subsidiering af divisionsmatch 
- En klub med minimal administration 
- Mulighed for mere klubliv; faciliteter  
- Sjovt at være medlem. Bør tilbyde ”andet”, f.eks. julefrokost, teater, skovtur 
- En klub der beder dig engagere dig – du kan bidrage 
- Kommunikerer hvem der deltager (hjemmesiden) 
- Arrangerer samkørsel til arrangementer 
- Socialt samlingspunkt om fælles interesse, godt kammeratskab, hjælpsomhed, god tone 
- Adgangskort til deltagelse i det fællesskab vi og andre løbere udgør 
- Mulighed for at løbe i skoven med kort og kompas 
- Motion 
- Naturoplevelser 
- En klub der bidrager aktivt til at afholde årlige DOF o-løbsarrangementer (vil man nyde må man yde) 
- En klub med fingeren på pulsen i o-sporten 
- Samme niveau som i 2019 
- Sportslige ambitioner 
- Mere åben for omverdenen 
- Mere reklame, mere facebook (K!) 
- Opfordring til at deltage i træning og løb 
- Aktive løbere i alle aldre og på tværs af firmaer 
- Tilgang af nye medlemmer; yngre medlemmer 40-50 år 
- Aktiv bruger af FSKbh 

 
 
Hvad vil du gøre for at vi kommer derhen? (De der tilbød sig er bestyrelsen bekendt) 
Jeg vil gerne... 

- hjælpe til arrangementer, men ikke i spetember 
- skrive referater til årsmøder et par gange endnu 
- hjælpe ved årlige FSK-Arrangementer  
- passe klokken og lave børnebane hvert 2. år 
- tilmelde løbere 
- lave aktivitetskalender 
- være tovholder til AMOK-Metro-løb 
- stille op til divisionsmatch  
- medvirke ved løb som beregner  
- være aktiv i forbindelse med aktiviteter  
- have medhjælp/backup til hjemmesiden  
- lave kursus i hjemmeside  
- opdatere vores kursus på hjemmesiden  
- sige frem, når noget skal siges  
- lave baner til kredsløb og lignende  
- hjælpe når der er brug for det 
- lave et flot regnskab for 2020 
- prøve at være i top-3 i min løbsklasse 
- fortsætte i bestyrelsen 
- træne noget mere så jeg kommer i bedre form 
- lave et o-løb mere 
- være aktiv på FSK Face-book 

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