
 

 

 

 

 

 

                                      Referat af bestyrelsesmøden tirsdag 

                          Tirsdag den 12. januar 2021kl. 19.00 

 
Mødet blev afholdt via teams. Deltagere Jytte Sørensen, Jan Frank Nielsen og Erik Roslyng. 

 

 

1.  Eventuel tilføjelse til dagsordenen. Valg af referent og ordstyrer. 

     Erik referent. 

 

2.  Meddelelser m.v. 

     Ingen kommentarer til referatet af bestyrelsesmødet den 5. oktober 2020. 

     Medlemsmødet den 11. oktober 2020 måtte aflyses, ligesom der heller ikke var 

     Mulighed for afholdelse af julefrokost. 

     Der er varsler repræsentantskabsmøde i DOF  den 6. marts i Middelfart. 

     Søllerøds Molbo-løb gennemføres med kreative Corona-tiltag. 

 

3.  Afholdte arrangementer 

     Klubmesterskab afholdt den 11. oktober 2020. Vi benyttede Skærmens arrangement, 

     Næste år vil vi undersøge muligheden for at benytte andet arrangement. 

 

4.  Kommende arrangementer 

     Generelt må vi afvente at vi får mere at vide om forsamlingsstørrelser og andre 

     restrektioner. 

     Aktivitetsliste er opdateret af Jytte.  

 

     Årsmødet er på hjemmesiden indkaldt til den 25. februar 2021. Forslag der skal medtages 

     Skal være indsendt senest 27. januar 2021. Fra bestyrelsen vil vi stille forslag om brug 

     Af facebook samt en ændring af punkt 8.4.2 således at det fremover vil kunne stemmes  

     Ved fuldmagt. Efter 27. januar vol dagsorden blive udsendt. Mødet søges afholdt via Teams 

     Hvor link vil blive udsendt til medlemmer. 

     Med hensyn til ordstyrer og dirigent vil Jan forhøre sig hos emner. Samtidig vil bestyrelsen 

     kontakte medlemmer for at forhøre sig om der er interesserede ny bestyrelsesmedlemmer. 

     Ved årsmøde vil Gelfield-pokal og Pan-figur blive uddelt. (Jan sørger for at få indleveret 

     Præmierne. 

 

5.  Opfølgning  

     a. økonomi 
         Der er et betydeligt indestående på ca. kr. 80.000 på kontoen. Vi vil foreslå at kontigentet 

         for 2021 nedsættes til det halve. (på baggrund af den lave aktivitet i 2020. 

     b. medlemmer 

          Der er en stabil medlemsskare. En enkelt er skiftet fra aktiv til passiv. 

     c. klubtøj    

         Nyt klubtøj er hjemkommet og betalt. Erik kontakter Ana for en opdatering. 

 

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

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



6.  Eventuelt 

     Ikke noget til eventuelt. 

 

7.  Næste møde 

     Af hensyn til årsmøde afholder vi allerede møde den 1. februar 2021 på teams. 

     Jan indkalder med link til teams. 

 

Referent 

Erik 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


