
 

 

 

 

              Referat af bestyrelsesmøde 
      Tirsdag den 8. februar 2022 på Bavnevangen 5 i Brønshøj 

 
  1.  Valg af referent og ordstyrer. Erik blev valgt. 

 

   2.   Bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmøde 10. januar: Ingen 

 

   3.   FSK har fået en henvendelse fra en eliteløber fra Tjekkiet om træningsmuligheder. Denne 

henvendelse er videregivet til DOF,  Ødum. 

 

Jytte har deltaget i on-line Øst-kreds møde med følgende emner: 

   a.   WWOC den 25. – 30. juni i Kolding søger hjælpere. Løbsområder Fredericia, Kolding og Vejle. 

Der vil komme yderligere i Østkredsens referat 

   b.   Nina fra O-forbundet oplyst at der er ros til orienteringsløberne fra Naturstyrelsen. Samtidig 

kom hun med opfordring til at der bliver tænkt mere bæredygtighed ind i alle vore aktiviteter, det 

være sig løb, andre former for arrangementer, lokaler m.v. 

   c.   Mountainbike i orienteringsregi er under udvikling, men mangler stadig forankring. 

   d.   Carsten Lausten orienterede om at de enkelte klubber ville blive kontaktet med henblik på 

afholdelse af møde m.v. af ca. ½ times varighed. 

 

   4.   Vi har tidligere haft drøftelse om hvorvidt FSK kunne klare afholdelsen af større arrangementer 

alene, eller vi skal søge samarbejde med andre klubber. Andre klubber er i samme situation, og bl.a. 

Kildeholm søger en medarrangør til divisionsmatch i 2023. Det kan være en mulighed for FSK. 

 

   5.   Der har ikke været afholdt arrangementer i den forløbne periode. 

 

   6.   Kommende arrangementer: Kurt oplyser at Nordea Laver forårsløb lørdag den 7. maj i 

Hareskoven. 

 

   7.   Årsmødet den 28. februar 2022 

   a.   Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer til behandling. 

   b.   Lokale er reserveret og forplejning på plads. 

   c.   Jan har dagsorden på plads i henhold til reglementet, med forslag  til etablering af en ny klasse 

dame-80. Derudover en generel drøftelse af klubbens muligheder fremover. 

   d.   Erik kontakter Hans-Ole og Per Lennart for at høre om de, i lighed med tidligere, vil fungere 

som dirigent og referent. 

 

   8.   Status på medlemmer, der er 3 udmeldte og 1 ny aktiv. 

 

   9.   Økonomi: Opkrævninger er udsendt, og regnskab foreligger i udkast. 

 

  10.  Nyt møde aftales i forbindelse med årsmødet.          
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