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MØDE i forretningsudvalget 

TID:  Tirsdag d. 7/5 2016 kl. 20:15-21:30  

STED:  ABRAHAMSENS GAARD 

 

DELTAGERE: Bente, Jørgen, Ole. AFBUD: Steen 

REFERENT: Ole 

 

 

DAGSORDEN/ REFERAT 

 

Der var ingen egentlig dagsorden for mødet, andet end forberedelse til næste bestyrelsesmøde 

ACTION 

Punkter til bestyrelsesmødet onsdag d. 15/6 kl. 19: 

 

- Status på udvalgenes arbejde iflg. Klubudviklingsprojektet (Henning Hansen) med  mål og 

handleplaner og opgavebeskrivelser.Hvert udvalg bedes se på dette. Bilag sendes ud – selv 

om de ligger i Dropbox. 

- Status på Højgaard 

- Orientering om WOC2020 

- Træningsplan til efteråret – er der ønsker? 

- Vigtige datoer 

- SportIdent 

- Forslag til anskaffelser: Tommelfingerkompasser til træning/nybegyndere. Hvordan gik det 

med pandelamper? Klubdragter – evt. webshop. 

- Orientering (d.v.s. nye ting og tiltag) fra de forskellige udvalg incl skoleudvalg (rimelig 

kort og skriftligt, og helst publiceret på forhånd) 

- Hvem vil erstatte Asta som hovedperson på oprydning til Jelling Musikfestival? 

 

 

Ole 

 

 

  

Terminslisten fra Sydkredsen 

 

Der er endnu ikke sket overdragelse fra Mogens til Per Eg, men det vil ske. Men indtil videre er stadig 

Mogens der skal have stævneplaner. Per Eg vil gerne have samlet en ”gruppe af sparringspartnere” fra 

flere klubber.  

 

WOC 2020 
 

Ole orienterer om status på WOC på bestyrelsesmødet. 

 

Sportident 

 

På næste bestyrelsesmøde skal vi have bestemt, hvordan vi informerer ud til medlemmerne, at vi vil 

skifte system, og hvad vi anbefaler at man anskaffer. Vi skal også se på, hvornår vi regner med at tage 

SportIdent i brug ved stævner og til træning. 

 

Sydkredsen har anskaffet 75 SI brikker type 9 (for 22.500 kr), der kan lånes ud. Sydkredsen anskaffer 

ikke SI radioudstyr foreløbigt, da SNAB har velfungerende udstyr, der kan lejes. 

 

  

  

Klubmesterskab 

 

Vi holder fast ved at benytte DM-finalen for hold d. 9/10 i Svanninge Bakker. (Der søges om at 

arrangere divisionsmatch i Hastrup i foråret 2017). 

 

I referatet fra sidst forretningsudvalgsmøde stod der: 
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Arrangementudvalget regner egentlig med at benytte DM-finalen for hold d. 9/10 i Svanninge Bakker. 

 

Men SNAB har spurgt kort- og Skovudvalget, om vi kan lave fælles klubmesterskab i Hastrup, og 

udvalget mener godt, at det kan være sådan. Der er kun få mulige datoer til dette, men d. 1. eller 2. 

oktober kunne være en mulighed.  

Spørgsmål: Hvad tænker man om banelægger og deltagelse af dem, der har lavet kortet? 

 

Diverse: 

 

MobilePay er oprettet på OK Gorms nye (Oister) mobilabonnement. Indtil videre er det koblet til Bents 

konto, så der vil stå ”Bent Nielsen”, når der indbetales. Mobilnummeret er 93870210, og det kører indtil 

videre på en mobiltelefon udlånt af Ole. Den vil bo hos Bent indtil videre. Når der dukker et godt tilbud 

op, kan klubben købe sin egen. 

 

 

Næste møde i forretningsudvalget 

 

21. Juni efter træning 

 

 


