
 

 

 

 

Referat af medlemsmøde 

Søndag den 24. oktober 2021; Allerød 
 

Mødet afholdt i forlængelse af klub-mesterskab 2021, Vestrehus, Mørkebakkevej 1, Ravnsholt Skov.  

 

Følgende blev fejret på stævnepladsen: 

• Holdmesterskab (og telefonen) blev vundet af Team Nordea, der på dagen bestod af:  

Kurt Thuesen, Erik Sørensen og Flemming Larsen 

• Klubmester (K): Jytte Sørensen 

• Klubmester (M): Jan Frank Nielsen 

 

Der var tilmeldt 30 til mesterskabet og 22 til medlemsmødet. Det var koldt! 

 

1. Divisionsturnering 2021. Hvordan gik det og hvad skal vi i 2022 

Der var ros til ”hold-sætningen”, især ved Hedeland. Ordet ”nørderi” blev nævnt positivt of FSK-holdet. 

Bestyrelsen udtrykte bekymring i forhold til antallet af løbere under 60 år. Medlemmer må gerne invitere 

børn, barnebørn og oldebørn med på begynderbaner. Det kan jo være man får lyst til at ”prøve mere” 

 

2. Evaluering af divisionsmatchen, som vi arrangerede den 5.september 

Leif, stævneleder, tog ordet. Ingen sagde Leif imod da han evaluerede: Det gik rigtig godt. Der var masser 

af udfordringer undervejs, men de blev alle løst. Især tidtagning blev fremhævet – stort pres lige indtil start. 

Udfordringerne rakte fra afballancering af selve vognen, strømmen der gik på grund af manglende 

udluftning af brændstoftank og forkert version of ”løbets software” (nævnt af Nils) og test af computere 

(nævnt af Jytte). Læring (Leif): Der ligger meget ansvar på tidtagning. Endelige startlister ankom på 

skriftlig form til starten – 5 minutter før første start. 30 minutter efter starten og første resultatudsendelse var 

der ikke flere problemer. Jytte nævnte at starttiderne blev ændret (lidt) for ganske få løbere. Det var somom 

disse få ændringer kom til at fylde meget. Jan nævnte at en del tilmeldinger kom sent ind og enkelte også 

FOR sent. Leif nævnte at sene tilmeldinger blev henvist til åbne baner, men der var også ændringer indenfor 

de enkelte klubber. Nils bemærkede, at tilmeldinger på dagen ”Åbne baner” ville ha’ forstærket 

problemerne. Banekontrollant (Karl Aage): Alt gik godt. Ros fra Stævnekontrollant (Torkild, PI). 

Et foreløbigt overskud på 7200,- blev nævnt (Leif) 

Konklusion: Meget ansvar på beregning. Meget fine baner. God postudlægning.  

Vi skal nok ikke lave Div-match i 2022. Det er for stort. Måske kan vi samarbejde med andre – i 2023. 

Bestyrelsen vil afsøge mulighederne på Østkreds-mødet den 8. november. 

  

3. Bestyrelsen har haft besøg af en udviklingskonsulent.  

Bestyrelsen fortalte om besøget og vil gerne høre medlemmernes ønsker om nye initiativer. Udviklingen af 

OK73 blev nævnt: ”Det kan lade sig gøre”. Måske kan vi bruge samarbejdet med Lyngby – mere.  

Jytte foreslog at vi kunne reklamere endnu mere for klub-løb, f.eks. svarende til løbet som Danske Bank 

stod for i september. Karussel-løb findes ikke mere. ”Orienteringsløb.dk” skal anvendes mere – det kan gi’ 

kontakter og penge. FSK’s arrangement-håndbog foreslås redigeret. 

 

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

FSK Orientering 
 
Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



Jan: Hvem vil stå for arrangementer så som klubløb, julefrokost, Forårsløb (Bjarne Iversen blev foreslået). 

Efterlysning af initiativer, gerne nye, der kan skabe mere aktivitet i klubben.  

Nordea vil gerne lave et forårs-arrangement. Bestyrelsen vil gerne stå for ”Andet” arrangement.  

Julebanko: Der var almindelig tilslutning til at afholde arrangementet. Hans Ole vil gerne foreslå dato – Jan 

tilbød ”Mammutlund” beliggende Viggatorp ved Ganløse – så man kan løbe i Ganløse Ore. Kurt vil gerne 

arrangere motionen. Julebanko-holdet er altså: Kurt, Hans Ole og Jan. 

 

4. Klubtøj 

Ana havde tøjet med – og var klar til salg. Det blev efterlyst, at priserne er på hjemmesiden – og det blev 

efterlyst at kontaktperson ajour-føres. Vi vil gerne ha’ solgt klubtøjet. 

 

5. Eventuelt 

• Det blev foreslået at klub-reglementet ændres til at omfatte Dame-80 

• Hold-anmeldelser skal ske hvert år inden første klubløb. Hensigten er at give ”enkelt-medlemmer” 

chance for at deltage i hold-konkurrencerne. Vi har i øjeblikket holdene:  (Firmaerne), Team Jenka 

og Team Gamle o-venner. Bestyrelsen blev bedt om at sikre sig at medlemmerne er klar over at 

muligheden findes – og at få holdene ”bekræftet”  

 

Refereret på dagen af 

Per Lennart Johansson 

 

Derefter af bestyrelsen v. 

Jan Frank Nielsen 

janfrank@spejdernet.dk  

mailto:janfrank@spejdernet.dk

