
 

 

 

 

Referat af udvidet bestyrelsesmøde den 21. juni. 2021 hos Jan i 

Lyngby. Ud over bestyrelsen var der deltagelse af  Leif og Jacob 

Talberg fra DOF. 
 

1.  Ingen ønsker om tilføjelse til dagsordenen. 
 

2.  Jytte orienterede fra møde i Østkredsen den 14. juni bl.a. vedr. nye 

coronaretningslinier,  samt om ”Orienteringsløb.dk” hvor tilbud 

omorienteringsløb bliver samlet. Der er ledige løb i 2022 der endnu mangler 

arrangør. 

 

3.  Der var på repræsentantskabsmødet givet udtryk for at DOF har 

tilknyttet medarbejdere der vil have mulighed for at give klubberne en 

hjælpende hånd med klubudvikling.   

 

Jacob Talberg fra OK73 deltog i stedet for Bo Simonsen der var blevet 

forhindret. Vi orienterede ham om hvorledes FSK er opbygget primært 

gennem firmaklubber, hvilket giver anderledes alders sammensætning og 

rekrutteringsproblemer. 

 

OK73 har tidligere været i lignende situation som FSK er i nu, men gennem 

en målrettet indsats er udviklingen nu vendt. 

 

Jacob foreslog at vi skulle arrangere noget for os selv og så invitere andre til 

at deltage. Der skal til enhver tid være er været/ansvarlig, men gør det 

simpelt (anvend evt. faste poster).  

 

Konklusion: så nemt som muligt, og primært for os selv. Vi vil drøfte 

oplægget i bestyrelsen og se hvad vi kan bruge. 

 

4.  Divisionsmatch gav en 3. plads, der henvises til FSKs hjemmeside. 

 

5.  A: Leif orienterede om arrangementet den 5.9. Det blev bl.a. aftalt et 

          vi ikke vil etablere Røde Kors telt. 

     B: Internt løb arrangeret af Danska Bank den 28.8 i Rude skov. Jytte 

          Følger op. 

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

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



    C: Klubmesterskabsløb og medlemsmøde: Jytte og Jan følger op med  

         Hensyn til arrangør og sted. 

 

6.  Økonomi/medlemmer. Når alt er afregnet er der en kassebeholdning på 

     Ca. 65t. Der er 38 aktive og 32 passive medlemmer. 

 

7.  Ana giver besked til Karl Åge om nye priser og om ændring af kontakt 

     Fra jytte til Ana. 

 

8.  Næste møde 10.8 hos Erik  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


