
 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning den 25.februar 2021 

Jeg lader FSK-orienteringsindtryk fra 2020 køre over over skærmen under beretningen. 

Seneste årsmøde blev afholdt i Valby-Hallen den 25.februar 2020, I husker de fine sandwiches.  

Det gode og grundige referat blev godkendt af referent (Per Lennart) og dirigent (Hans-Ole) allerede 

7 dage after afholdelse – og kommunikeret via hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen, Erik, Jytte Ana og Jan har i perioden været suppleret af Kurt og Hans-Ole.  

Det er aktiviteterne, der er de vigtige og i Corona-året blev det til 2 arrangementer.  

Vi blev superglade over at  

• Hanne med team tog Covid-19 restriktionerne på sig – og i silende regn var med til at åbne 

Danmark, ikke bare Boserup Skov – vi var 93 i skoven, heraf 30 FSK’ere,  til Forårsløbet 

• Kurt med team, der stod for Efterårets Klubløb i Ganløse Ore med 82 deltagere, heraf 34 

FSK’ere foruden arrangørerne. Igen i regn og efter min mening en stor success. 

 

Bestyrelsen har deltaget i ØK Øst møder og holdt 6 mødet ialt: 4 møder i 2020 og 2 i 2021. I kan 

følge med på hjemmesiden. Fire af møderne har været ”on-line”. Vi har ”kørt klubben videre” efter 

de retningslinier medlemmerne har givet, bl.a. på brainstomen fra årsmødet 2020. 

 

Vi har i perioden haft følgende funktioner, tak til jer alle!: 

- Lise Kolte står for vores stafet-samarbejde med Lyngby Orienteringsløbsklub. Når der er 

stafetter sikrer samarbejdet at vi sammen kan stille flere hold 

- Alle turneringsløb blev aflyst, men Karl Aage, Tom Neesgaard og Lise står for vores hold 

- Jytte Sørensen har været FSK løbs-tilmelder 

- Jytte Eltang og Ana har håndteret klub-tøjet. Køb hos Ana, se hjemmesiden; nyt tøj på lager  

- Kurt har været omdrejningspunkt for Höst Open 

- Kim Folander har sikret at FSK’ere betaler ”direkte” på løb i Sverige (Eventor) 

- Tom tager hånd om nye, Sport-Ident udlån og børn og unge 

- Karl Aage står for O-træning og O-kurser, f.eks. via hjemmesiden. Jeg har netop repereret 

vejvalgs-kurset, Vintercup med Karl Aages medrivende forklaring: Prøv det: Klasse! 

- Vi har en facebook side, der omtaler stort og småt og linker til hjemmesiden, men hvem er 

”forfatter”? 

- Lise har haft hånd om førstehjælpsudstyret 

- ... - Leif har bekræftet sig som projektleder for vores store terminliste arrangement til sept-

2021 (Kurt banelægger og Erik stævnepladsen) 

- Claus Wigen har været en helt fantastisk Årsmødevalgt revisor. Han har revideret og vejledt! 

 

Det er hjemmesiden, der er klubhus. Klub-dokumenter, reglement, billeder, kalender og modul-

baserede orienteringsløbskurser, klar når du er det. Hvis du er mere til facebook, så er vi også synlige 

der. Det sker at et nyt medlem melder sig ind ad den vej. Godt arbejde med hjemmesiden Karl Aage! 

 

Hvis man ser på statistikken ser vi at der er negativ omsætning i medlemskredsen. Tak for det I, hver 

og een af jer, gør for at få flere medlemmer og fastholde de medlemmer vi har. Det er ”in” at dyrke 

motion for hjerte og hjerne og i nedlukningen er det naturen, der kalder. Vi har egne arrangementer, 

men medlemsskabet af DOF og Østkredsen giver en masse fordele, f.eks. Corona-cup. Prøv at 

google, print kortet, find posterne, du kan glæde dig over turen, eller sammenligne på afstand. 

 

Her ser I, sort på hvidt, hvorledes medlemsudviklingen har været hen over året. 

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

FSK Orientering 
 
Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



Summen af passive of aktive er omkring konstant omkring de 80, men antallet af aktive er desværre 

faldende. Når jeg får en mail: ”Jeg vil gerne være med i klubben, men jeg kan desværre ikke løbe 

mere”, så går medlemmet fra aktiv til passiv.  

Når Corona tillader det skal vi huske medlemsarrangementer, julefrokost, 10-års jubilæum o.s.v. 

Vi har haft både tilgang og afgang gennem året. Vi står nu registreret med 38 DOF-aktive mod 53-

Aktive sidste år. 

 
 

Hvis man ser på alders-sammensætningen ser vi – at vi bliver ældre; det er ikke kun i spejlet. 

2021: 

 
2020: 

 
 

Vindere fra Hjemmesiden i dato-orden: 

• Molboløb-2020: Edith Lund (D80), Karl Aage Hald (H70), Hans Ole Ketting (H75) 

• Læsø-mester (D50) Hanne Fogh 

• Langdistance Sølvmedalje (D50) Hanne Fogh 

Desuden - alle, der har sat sig et mål og nået det!  

 

Bestyrelsen har ikke formået at få medlemstilgang, men der er puls. Vi manger dig i bestyrelsen til at 

løfte klubben. Når du skal i skoven næste gang: Har du overvejet at invitere naboen med ?  

Det koster gratis for nye i indeværende år (friløber) og bestyrelsen indstiller til attraktivt kontingent 

for dig i 2021. Det er sjovt, at være med hvor der sker noget. Vil du få det til at ske? 

Henvend dig gerne til bestyrelsen, hvis dit firma eller et ”ad hock”-team vil stå for et arrangement! 

f. beretningen: Jan Frank Nielsen (O-venner) 


