
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
Søndag d. 10. februar 2019, Odense 

 
 
Start: kl. 14:30 
Fremmødte: Maise, Rasmus, Thomas og Nicolai  
Dirigent: Rasmus 
Referent: Thomas 
 
 
Dagsordenen var som følger:  
 

1. Opfølgning på sidste møde 

2. Generalforsamling 

3. Økonomi og regnskab 

4. Optimering af arbejdsgange og af-beukratisering 

5. Trænere  

a. Brian og Anette – løb med 

6. Nye bestyrelsesmedlemmer 

a. Nadia 

b. Christian Tolstrup – københavnerafdeling 

c. Procedure 

7. Orientering - Tur til Vestjylland 

8. Orientering - OS19 

9. Status – 4:18:4 

  



 

 
 

1. Opfølgning på sidste møde 

a. Darktrail var en succes. Har ført til 5-6 besøg af nye, og 2-3 nye indmeldelser.  

b. Vi har forsøgt at samarbejde med friluftslageret, men efter flere henvendelser er der 

ikke noget respons. Vi dropper tanken om at samarbejde.  

c. Samarbejde med friluftsforeningen ønskes ikke – vi fokuserer på os selv pt. Thomas 

kontakter.  

d. Meget tøj er allerede solgt, så det ekstra foreningen købte, er allerede næsten solgt 

igen.  

e. Thomas skriver alle events ind i word, og tager et screenshot og lægger op som 

fastlåst opslag i gruppen + facebook offentlige side for medlemmer?  

i. Januar pandelampeløb  

ii. 23. Februar Thy Trail Marathon med overnatning 

iii. 6. Marts general forsamling  

iv. 6. April North coast ultra  

v. 28. Maj NXM  

vi. Juni. Sheltertur til Vestjylland. Tur på Fyn. 

vii. Juli. Sommerfest og sommerafslutning  

viii. August. Pre-Outdoor Sydfyn trailrun.  

ix. August. Outdoor Sydfyn  

x. September. Den Norske Mil 

xi. Oktober. Klubtur 

xii. December. Julefrokost  

xiii. December. Juleafslutning  

f. Maise kontakter Nyborg Trail Runners 

 

2. Generalforsamling 

a. Lokaler er booket.  

b. Vi bestiller mad ude fra – Der bestilles pålægskagemand fra Føtex.  

c. Vi køber lidt godter i Føtex.  

3. Økonomi og regnskab 

a. Økonomien er sund. Vi har et overskud på 6297 kr. for 2018.  

4. Trænere  

a. Brian og Anette – løb med 

Rasmus er kontaktperson og sørger for at invitere begge, så de kan redigere på FB.  

Rasmus spørger Brian, om han vil være træner 

Rasmus spørger Jan 

Det blev drøftet at vi jo har en træningsbank, som er klar til at kigge i.  

5. Nye bestyrelsesmedlemmer 

a. Nadia stiller op.  

b. Christian Tolstrup – københavnerafdeling.  

i. Han skal inviteres og komme med til Generalforsamling, og stille op. Han 

skal være sikker på, at stille op for 2 år.  

ii. Spørg Jacob, om han vil være træner.  

iii. Vi opretter en udvalgspost, som han kan bestride. Han vil således være 

københavnerafdelingens repræsentant.  

c. Procedure 



 

 
 

i. Vi afholder ekstra bestyrelsesmøde umiddelbart efter 

generalforsamlingen.  

ii. Hvem har hvilke opgaver – fordel alle opgaver imellem den nye bestyrelse.  

iii. Udviklingspotentiale – hvilken retning syntes du det kunne være spænende 

at foreningen går i?  

6. Optimering af arbejdsgange og af-beukratisering 

a. Undersøg om vi fortsat kan kære OS19?  

b. Der er stemning for at vi ikke længere er folkeoplysende forening, da vi kan slippe 

med nemmere arbejdsgange.  

c. Oprydning af google drev.  

d. Maise ryder op blandt medlemmer i gruppen 

7. Orientering - Tur til Vestjylland 

8. Orientering - OS19 

a. Invitation til Pre-OS19 

b. Slå dette op i gruppen, og spørg hvor mange der kan komme med? Rasmus 

9. Status – 4:18:4 

a. Lav status i gruppen – Thomas med antal osv.  

b. Thomas Skriver status til Jakob 

 

 

10. Eventuelt 

a. undersøg puljer og fonde og kom med oplæg, med tanker om hvad det evt. Kunne 

bruges til. Se sidste referat (RO+MA)  

b. Underskrive referat (TH+RO+NJ)  

c. Opdater workep med driftsopgaver og opgaver fra seneste best. Møde  

 
 
 
Mødet hæves kl. 22:00 
 
 
 
 
 
 
Dato:        Dato:  

 
 
 
 
Referent & formand: Thomas Smidt Hvidberg   Dirigent og Næstformand: Rasmus Overgaard 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Dato: 

 
 
 
 
Kasserer: Nicolai Jørgensen 


