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Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag den 10. januar 2022 

 
På grund af ”nær kontakt” blev mødet holdt i Spejderhuset Isflagen, Chr. X’s Allé, 2800 Kgs. Lyngby 
  

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

Ikke noget tilføjet, Jan blev valgt 

 

2. Meddelelser m.v. 

Følgende blev meddelt: 

        A: Aktivitetskalenderen er opdateret og offentliggjort 😊 

        B: Østkredsens møde den 8.november 

Der var et fremragende indlæg om (CoronaCup, der er blevet til) O-Teknik Østkredsen (OTØ) og 

tilhørende app. Bestyrelsen mener at mange medlemme kunne ha’ gavn af tilbud om orienteringsløb: 

Et træningstilbud til alle sjællandske klubber og individuelle løbere. Kernekonceptet er print-selv-

baner og tilbud om resultatliste via o-track. Tilbudet er financieret med midler fra Østkredsens venner 

og har været i drift siden april-2021. FSK Orientering skal formentligt være med til at betale en form 

for abonnement. I øjeblikket  betales en individuel brugerbetaling på 25,- (5,-) til DOF. 

 

        C: Østkredsens samlede træningskalender delt 27. december 2021 

        D: Stafet-samarbejde med Lyngby OK anmeldt for 2022 

        E: DOF’s repræsentantskabsmøde, lørdag d. 5. marts 2022 på Dalum Landbrugsskole, Odense. 

        F: Information fra medlemmer af bestyrelsen 

Tom Neesgaard har til bestyreklsen meddelt, at han gerne vil fortsætte sige opgaver bl.a. med 

opkrævning af løbsafgifter, men at han ikke ønsker aktivt medlemsskab. Bestyrelsen takker for alle 

de hjælpende hænder man kan få, og aftalte at tage fat i Tom med henblik på det praktiske, f.eks. 

hvilke privilegier man kan ha’, f.eks. i o-service, hvis man ikke er aktivt medlem af en klub.  

 

3. Afholdte arrangementer 

        A: Klubmesterskabet 24.oktober 

Godt arrangement med god opbakning. Resultatlisten og billeder er nu offentliggjort. 

 

        B: Medlemsmødet 24.oktober 

Vi diskuterede ”ventetid” mellem præmie-uddeling og medlemsmøde, men fandt ikke nogen løsning. 

Det er bedst at klubmestre hædres ”i skoven”. Der var et meget spændende lokale, hyggeligt og med 

en god snak. Tak til Per Lennart for referatet, der er offentliggjort. 

 

        C: Julefrokost 11.december 

Der var udtrykt glæde over et hyggeligt arrangement. 

 

4. Opfølgning på medlemsmødet 

• Forårsløb: Erik blev bedt om at følge op med Nordea. Kan det blive 8.maj ? 

• ”Andet Arrangement i foråret”: Bestyrelsen er arrangør. ”Praktik” afventer årsmødet (valget). 

• Forslag om at indføre D-80 på lige fod med H-80 på klubbens løb ”overtages” af bestyrelsen. 

Vi vil gerne stille forslaget til årsmødet 

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

FSK Orientering 
 
Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



• ”Holdanmeldelser” skal jvf. Klubbens reglement anmeldes inden første klubløb. Tanken er at 

flere end firmaerne kan deltage i hold-konkurrencerne. Bestyrelsen blev enige om at ”de hold, 

der er på hjemmesiden nu” – er ”historiske. Bestyrelsen (Jan) vil skrive til medlemmerne i 

forbindelse med anmeldelse af årsmødet, at 

o Vi starter på en frisk: De nuværende hold er udløbne, men kan genanmeldes 

o Vi ser gerne flere hold; var det f.eks. noget at tage et par venner under armen, 

indmelde (jvf. Klubbens regler) og med i skoven? 

 

5. Årsmødet aftalt til 28.februar 2022 

        A: Status på Lokale (Jan) 

Hafnia-hallen booket; forplejning booket – nu mangler vi bare deltagertallet.  

 

        B: Status på valget (Alle) 

Jytte tilbuder at være klub-tilmelder, men genopstiller ikke. Jan vil gerne fortsætte hvis der er en hel 

bestyrelse; Erik er ikke på valg. 

 

        C: Status for foreløbig indkaldelse og beretning (Alle) 

Den foreløbige indbydelse flev fremlagt og forbedret. Jan sender til Karl Aage med henblik på 

offentliggørelse på hjemmesiden. Angående beretning blev det aftalt at Jan sender et forslag, som 

bestyrelsen kommenterer. 

 

6. Andre Kommende arrangementer 

        A: Årsmøde 

Foreløbig invitation offentliggjort. Kandidater til ”hæder” blev diskuteret. 

 

        B: Andet fra Aktivitetslisten 

ForårsLøb arrangeret af Nordea og andet løb arrangeret af bestyrelsen: Se punkt 4. 

 

7. Økonomi 

         A: Status på opkrævninger for løb 

Der er beklageligvis ikke opkrævet for løb i 2021 på grund af manglende afgang til Netbank. 

Nordea har idag den 10.januar – åbnet for adgang til kontoen. 

 

         B: Kasse og Udmeldelser/Indmeldelser 

En enkelt indmeldelse og en udmeldelse. Kassebeholdning (Nordea-adskrift) fremvist. 

 

8. Status på klubtøj (Ana) 

Der var salg af klubtøj på klubmødet. Data på hjemmesiden bedes rettet, så man ved hvordan man 

kan bestille/købe tøj (Ana). 

      

9. Eventuelt. 

Ikke noget til referat 

 

10. Næste møde inden årsmødet 28.februar 

Aftalt til 7.februar klokken 19 ved Erik 

 

Referat ved Jan 


