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Referat for 

Bestyrelsesmøde 
Mandag d. 5. marts 2018 kl. 1900 - 2130 i Nordpilen 
 

Begrænset fremmøde – referat Michael 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden (5 min) Godkendt – dog blev flere punkter udsat 

 

2) Godkendelse af referat fra sidst (5 min) Godkendt 

 

3) Intensivkursus i orientering - (Michael) (15 min) UDSAT TIL NÆSTE MØDE 

a) Forslag til aftale med svenskerne 

b) Nedsætte en arbejdsgruppe 

c) Tidspunkt 

 

4) Udlån af klubtrøje til børn (John) (15 min) DRØFTET MEN BESLUTTES PÅ NÆSTE MØDE 

a) Drøfte og eventuelt fastsætte en nem administrerbar regel om udlån af klubtøj til børn, 

når de er indmeldt og har betalt 1. kontingent. Løbetrøje eller overtræksjakke 

Kortærmet løbetrøje. Udlån/eller til eje? Alder? 

 

5) Ølkassen i klubben (John) (15 min) 

a) Styr på kassen, indkøb og opkrævning. Hvem? Hvordan? 

Kører på bedste beskub og det må det så blive ved med medmindre der en der vil stå for 

det. 

 

6) Nyt reglement (for divisionsturneringen) – drøftelse 2 (Michael) (15 min) UDSAT TIL 

NÆSTE MØDE 

a) Seneste udvikling (DO-F’s repræsentantskabsmøde) 

b) Redegørelse fra Morten Jensen 

c) Reglementændringer i det hele taget 

 

7) Adgang til O-service – hvem og hvilke roller (Michael) (15 min) 

a) Vi er blevet bedt af DO-F, som følge af EU’s persondataforordning, at gennemgå hvem 

der har adgang til hvad. Lad os benytte det som en lejlighed til lidt oprydning… 

Der blev ryddet op: 

- Administratorer: Henrik, Linda og Anders fjernes 

- Mailinglister: Anders, Asger, Jørgen M, Kent og Per fjernes 

 

 

8) Klubtur 2018 (Michael) (15 min) 

a) Udskudt fra sidste møde – er der en oplagt weekend til en klubtur til efteråret? 

Fastlagt til 29.-30. september ifbm. Løb i Örkeljunga, Ane undersøger hytter 

 

 

9) Revision af aftale om tilmelding.org med andre klubber (Max) (15 min) UDSAT TIL NÆSTE 

MØDE 



 

 

 

10) Opfølgning på gruppearbejde på generalforsamlingen (Michael) (x min) UDSAT TIL NÆSTE 

MØDE 

a) Vi samler op på punkter og ideer og når såvidt mulig frem til emn tydelig plan, som vi 

kan kommunikere til klubben: Hvem gør hvad? Hvornår? 

 

11) Nyt fra udvalgene, opfølgning før ferien og kommende arrangementer (30 min) 

a) Danish Spring 23.-25. marts 2018 

b) DM Nat 6. oktober 2018 

TRU: Der mangler tirsdagstrænere til en del tirsdage i foråret 

c) Husudvalget 

Nyt tag: Max går videre sammen med Henning og søger kommunens facilitetspulje 

inden 1. maj 

d) Rengøring 

Efter debat på gen. forsamlingen har bestyrelsen diskuteret spørgsmålet og vedtaget at 

ansætte Leonard mod betaling for "den daglige" rengøring af klubhuset. Undtaget 

større hovedrengøring efter anbefaling af husudvalget 

e) Find vej poster: Er renoveret i Boserup, Midtbyen (parkerne) mangler 

 

12) Eventuelt 


