
 

 

 

 

 

 

 

REFERAT af MEDLEMSMØDE 

Søndag 13. oktober 2019 

Mødet blev afholdt i Hareskovshallens cateteria 

 

Referat 

18 medlemmer til stede. 

Mødet blev indledt med en tak til Ana for den fine forplejning. Det blev desuden annonceret at Karl 

Aage og Lise gav kage til kaffen fordi Karl Aage havde fødselsdag. 

 

1. Status over samarbejdet med Lyngby OK om træning (V. Jytte) 

Der er fortsat et godt tilbud som flere af vore medlemmer har deltaget i. Siden sidst har Karl Aage 

planlagt og afholdet to løb og Jan et, så vi bidrager også. Bemærk at træningerne overgår fra tirsdage 

til søndage – se LOK’s face-bookside. FSK har Condes-version og LOK har egne kort. Det her været 

tradition at invitere kortejerne til de gratis arrangementer. 

Bemærk også at Lise fortsat er vores stafet-hold koordinator. Ideen er at LOK og FSK Orientering 

samlet kan stille 3-mands hold sammen. 

 

2. Divisionsmatch 2019, hvorfor gik det som det gik? – og strategien for 2020 (Alle) 

Trylleordet er: Vi skal ha’ flere til at deltage på FSK’s hold. Kender du nogen? Vi i FSK har 

ligesåmange som vi plejer, måske lidt flere, men de andre har endnu flere. I 3.division deltog ialt 230, 

så FSK’s 35 række ikke. Kim: Sørg for gode resultater i 4. division, der hører vi til. Kurt: Målet må 

være oprykningsmatch fra 4. division. Jan: Dejligt at FSK kan mønstre nye ansigter. Mogens: Prøv at 

skaffe 7-8 børn – det giver en masse point. Måske suppleret med nye, der kan tilmeldes til B-baner. 

 

3. Næste års arrangementer, nogle DOF løb? 

Forskellige forslag blev fremlagt og diskuteret. Der var opbakning til at lave et stort løb på DOF-

niveau igen i 2021 (589 deltog i 2019), eventuelt Kredsløb (ca. 200 deltagere). 

I 2020 vil vi lave to løb: 

- April (Kurt vil gerne hjælpe Bjarne, der har acceptert rollen som stævneleder) 

- Juni (Hanne/Kim banelægger, Nils Lind beregner og Jan vil gerne være stævnmeleder) 

- Efterårets Klubløb – formentligt ikke i 2020. 

Det blev foreslået at ovenstående måske kunne udbydes til andre (hvor man på forhånd forklarede, at 

der ikke var faciliteter). Mogens foreslog at FSK kunne bruge ”Motions Service” og gøtre det billing 

(<30,-) 

 

Det blev diskuteret om vi desuden kan byde ind med et kredsløb (3 baner, 20 officials, 200 deltagere). 

Kun Skærmed og DSR kører fortsat med fuldt bane-program. Skærmen fortalte om dagens 

arrangement, hvor der var stor søgning til de åbne baner.  

 

Hans Ole tilkendegav, at man skal passe på ”personalet”, der ikke må slides ned. 

 

Andre arrangementer: 

Julefrokost: Opbakning til at Ana med hjælp fra Hans Ole i november indbyder ultimo nov/primo dec  

Årsmødet: 25.februar i Valbyhallen. Sandwich kl 18; mødet starter klokken 19 

 

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

FSK Orientering 
 
Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



4. Klubtøj (Ana) 

Ana og Jytte E har hidtil administreret tøjdepotet og vil gerene fortsætte. Fremover vil ny kvalitet, 

æbleformet og åndbar, blive overvejet. Leveringstid 6 uger. Priserne fremgår af hjemmesiden. 

Klubben dækker resten.  

Der var på mødet Udsalg på nuværende ”Slim Line” – 50 %. Efterspørgsel på bukser, men kun S og 

XS haves. Overtrækstrøjer haves i S (2 stk), L (2 stk) og XL (1 stk). Bukser vil ikke bliver lagerført i 

fremtiden (fordi de ikke har FSK-karakteristika). Kurt foreslog, at der inden næste ordre blev 

rundsendt en mail til alle medlemmer, så man ved hvilke størrelser, der er interesse for at bestille. 

 

Følgende blev udbudt. 

Trøjer: 125,- (50% rabat); jakker 350,-; Bukser 110,-; Huer 100,- 

 

5. Forslag fra medlemmerne 

Karl Aage fortalte begejstret om SM og DM. Nye FSK’ere er meget velkomne.  

 

DM: Man fornemmede at arrangørerne havde arbejdet meget længe med arrangementet, bl.a. med 

nye kort. H70 blev fremhævet som meget spændende. 5,5 km, 19 poster 195,-. 700 deltagere heraf 4 

fra FSK. D/H 185-klassen (sum af 3 løberes alder og begge køn). Hanne, Kurt og Karl Aage udgjorde 

et stærkt hold – der vandt (med 7 minutter) foran 10 andre hold. Applaus. 

 

6. Eventuelt 

Leif fortalte om vores store OP/NED match i Teglstrup Hegn den 22. september og Jan gennemgik et 

foreløbigt regnskab, der nok kommer til at ende med et overskud i størrelsesordenen 8.000,-. I 

forhold til budgettet brugte vi lidt mere på toiletter, skattekister og telt-leje. Leif fortalte at Torkild, 

stævnekontrollant, havde stor rost til os. Kurt takkede Mogens mange gange for hurtigt og vel-udført 

arbejde med korttryk. Resultatformidlingen inklusive o-track og Win-split lykkedes, men ikke uden 

sværdslag. Tak til Nils og Bjørn. Næste gang skal vi tænke ”telt-opdeling”, så åbne baner og 

resultatformidling var tættere (uden adskillelse).  

Der var også ros til banerne (Kurt) og til kiosken, hvor personalet havde et skønt frirum.  

Kort sagt ville vi meget nødigt have været arrangementet foruden. Det var vel-planlagt, vel-afviklet 

og gav et lille overskud til klubkassen. 

 

Referat ved Per Lennart og Jan 


