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Referat 
 

Bestyrelsesmøde, Tirsdag den 8. februar 2021, kl. 19.00; on-line 

 

 

1. Tilføjelser til dagsordenen 

Der var ikke ønsker om tilføjelser 

 

 

2. Meddelelser 

Østkredsen 

Jytte refererede fra Østkredsens seneste møde, der blev afholdt on-line.  

 

Det var meget inspirerende at opleve de muligheder orienteringsløb giver, når man løber sammen, 

hver for sig, f.eks. corona-cup. Østkredsen financierer et forsøg, hvor man kan løbe på høj-

kvalitets baner, lavet på den måde, at arrangør udlægger poster og uploader kort (fecebook). 

Løbere opfordres til at betale 20,- pr løb, printe selv, pakke eget kort og kan efter løbet 

sammenligne baner (o-track). Forsøget vil foregå i Nordsjælland og omkring Roskilde. Der er i 

øjeblikker ca. 700 medlemmer af facebook-gruppen. 

 

Efter forsøgsperioden kan der blive tale om at klubber, der planlægger og udlægger bliver betalt 

for indsatsen – og at deltagende klubber betaler en samlet årlig afgift måske 2-5.000 kr. 

 

Jytte tilbød at skrive et opslag til hjemmesiden.  

 

Henvendelser til klubben 

- Lyngby Orienteringsløbsklub og FSK har bekræftet at vi ønsker fortsat stafet-samarbejde 

- Nordea har meddelt at vi skal ha’ et CVR-nummer. Ellers kunne vi betragte vores konto som 

opsagt. CVR nummer udtaget; 42099465. Desuden (udestår): Klubben skal opgive NemID 

samt, hvis vi ønsker at modtage offentlige tilskud, NemID konto 

- Østkredsen har bedt os bekræfte at vi påtænker at holde løb i september: Bekræftet 

 

 

3. Kommende arrangementer 

Årsmødet den 25. februar 

Jan inviterer til ”prøvemøde” søndag den 21.februar 19-19:30 for interesserede 

Jan spørger en dirigent-kandidat og en referent-kandidat 

Dialog pågår mellem kasserer og den årsmøde-valgte revisor 

Erik er på valg og vil gerne genvælges. Vi vil på årsmødet forsøge at få yderligere tilgang 

Jytte kontakter Karl Aage med tilmelding til Årsmødet via FSK-Service 

 

Divisions-arrangement i september, FSK-arrangerer 

Erik vil gerne stå for stævneplads, Leif vil gerne være projektleder og Kurt vil gerne lægge baner. 

 

 

 

 

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

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



4. Økonomi 

Alle opkrævede beløb er betalt af firmaerne og privat-medlemmerne 

Med udgangspunkt i kassebeholdningen diskuterede bestyrelsen budget 2021. På grund af lav 

klub-aktivitet blev vi enige om at foreslå Årsmødet at kontingent 2021 skal være 50% af 2020. 

Jan blev bedt om at klargøre budgettet til fremlæggelse. Udestående udenfor bestyrelsens 

rækkevidde: Hvornår starter divisions-turneringen? – Det var en gratis omgang i 2020, at give 

rabat på divisions-konkurrencerne. 

 

5. Eventuelt 

Ikke noget til referat. 

 

Således noteret af  

        Jan 


