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Referat 
 

Bestyrelsesmøde, Onsdag den 7.april og tirsdag den 4. maj 2021, kl. 19.00; on-line 

 

 

1. Tilføjelser til dagsordenen 

Der var ikke ønsker om tilføjelser 

 

2. Opfølgning på møde 07-Apr 

Vi var ikke beslutningsdygtige, så vi diskuterede emner, der ikke kunne udsættes 

 

Meddelelser: Seneste møde i bestyrelsen den 8.februar; Referat fra Årsmødet den 27.februar; 

Repræsentskabsmødet 6.marts 

Jytte fortalte om Dansk Firmaidrætsforbunds 75-års jubilæum. Der er et link til FSK orientering 

og på FSK’s hjemmeside en forklaring at mere end 300 firmaer er repræsenteret. 

 

Konstituering. Formand, kasserer, særlige opgaver: 

Blev behandlet på årsmødet, ikke noget at tilføje 

 

Opfølgning på årsmødet den 27.februar, Evaluering. Udsat 

 

Økonomi. Status på medlemmer efter års-kontingent 2021 er udsendt; eventuelle reaktioner på 

50% rabat. Status på klubtøj: Hvordan kan vi få mere salg? 

Medlemmer: Jesper Fonager Christensen (Nordea) nyindmeldt – også medlem i ROOK.  

Alle privatmedlemmer og firmamedlemmer har betalt årskontingent – også de to, der nåtte rykkes 

to gange. Næste årskontingent er efter næste årsmøde – så vi kan opkræve det rigtige beløb. 

Klubben har fået digital signatur, NeM ID, og NeM Konto (Klubbens bank) så ”det offentlige” 

kan skrive til os (et krav). 

 

Tøj mv. udsat til Ana kan deltage. Jytte Eltang har bedt om at tøjhenvendelser håndteres af Ana. 

Jan forklarede at klubben (til et MTBO-løb) har købt licens til 5 PC’er: Condes 10. Vi skal 

ha´opdateret hjemmesiden, så man kan komme henvende sig til bestyrelsen ang. brugernøgle. 

 

Dialog i bestyrelsen af klubbens udvikling; eventuel henvendelse til DOF om support: Udsat 

 

Kommende arrangementer. Forårsløbet, Forårets Klubløb, Divisionsturnering, Op/Ned match i 

september (Vores arrangement), Efterårs-løb, Klubmesterskab, Medlemsmøde (10 års fødselsdag) 

Jytte påtog sig at skrive til medlemmer med opfordring til at melde sig til divisions-match den 

9.maj (Tag en ven med).  

Jytte vil spørge Danske Bank (Michael Licht) om at arrangere et løb, hvor der plads i kalenderen 

Jan følger op med Leif – om FSK-arrangementet (op/Ned match) til september 

 

Øvrige emner: udsat. 

 

 

 

 

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

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



3. Siden sidst 

Jytte og Jan fortalte om DOF’s repræsentanskabsmøde, der blev afholdt on-line 

 

Det blev bemærket at DOF omtalte FSK’s MTBO i positive vendinger.  

Det lykkedes at gennemføre 09-Apr-2021 med 74 deltagere (godt gået Kurt!) og med et fint 

overskud til klubben 3964,- 

 

Det blev bemærket at FSK har en flot tilmelding til 4.divisionsløbet den 9.maj. Nu må vi se...  

 

 

4. Evaluering af årsmødet 27-Februar 

Det var godt givet ud at afholde et prøvemøde. Ole viste sig som en god dirigent og Per var en 

god referent. Samarbejdet om referatet var upåklageligt og har allerede været ”i brug” til Nordea. 

Mødet var vel afviklet 

 

Diskussionen om passive FSK-Medlemmer på tages op på et medlemsmøde. 

 

 

5. Kommende arrangementer 

Jan har haft kontakt til stævneleder for løb 5.september. Planlægning er igang. 

Jytte har haft kontakt til Danske Bank, Michael Licht, der gerne vil lave et FSK-Arrangement, 

f.eks. den 11.sept og dermed undgå Royal Run, der er den 12.sept. Bestyrelsen takker Ja. 

Det blev diskuteret – hvem vi skal bede om at lave klubmesterskab-2021. 

 

 

6. Klubbens udvikling 

Der var opbakning til Jans forslag om at henvende sig til DOF om besøg at en konsulent. 

 

 

7. Økonomi og Tøj 

Alle medlemmer har betalt de opkrævede løbsafgifter fra 2020. Næste opkrævning dækker løb i 

perioden 01-Jan-2021 til 30-Jun-2021 og udsendes efter sommerferien som aftalt på årsmødet. 

 

Diskussion om tøj blev udsat. Vi vil gerne ha’ ”tøjet” på klubbens løbere 

 

 

8. Næste møde 

Blev aftalt til 14. Juni.  

På grund af møde i Østkredsen samt DOF-konsulentens kalender blev mødet efterfølgende flyttet 

til 21.juni 2021 hos Jan. Det blev foreslået at invitere suppleanterne.  

Første fysiske møde i lang tid  

 

9. Eventuelt 

Ikke noget til eventuelt 

 

Således noteret af  

        Jan 


