
 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning den 25.februar 2020 

Seneste årsmøde blev afholdt hos Claus i ALKA, Taastrup. Det blev godkendt af referent (Per 

Lennart) og dirigent (Hans-Ole) 8 dage after afholdelse – og kommunikeret via hjemmesiden. 

 

Vi, Erik, Jytte Ana og Jan har været suppleret af Kurt og Hans-Ole har ”kørt klubben videre” efter de 

retningslinier medlemmerne har givet. Vi har i perioden haft følgende funktioner, tak til jer alle!: 

- Lise Kolte står for vores stafet-samarbejde med Lyngby Orienteringsløbsklub. Når der er 

stafetter sikrer samarbejdet at vi sammen kan stille flere hold 

- Karl Aage, Tom Neesgaard og Lise står for divisionsturneringer 

- Jytte Sørensen har været FSK løbs-tilmelder og sendt faktura til kasserer til betaling 

- Jytte Eltang og Ana har taget sig af klub-tøjet 

- Kurt er omdrejningspunkt for Höst Open 

- Kim Folander har sikret at FSK’ere betaler ”direkte” på løb i Sverige (Eventor) 

- Tom tager hånd om nye, Sport-IDent-udlån og børn og unge 

- Karl Aage står for O-træning og O-kurser, f.eks. via hjemmesiden (Reklame) 

- Og - Ikke mindst har vi haft Leif som projektleder for vores store terminliste arrangement 

 

Det er hjemmesiden, der er klubhus. Her ser du referater, resultater, billeder, aktivitetskalender og 

modulbaserede orienteringsløbskurser. Det sker også af og til at et nyt medlem melder sig ind af den 

vej. Godt arbejde Karl Aage! 

 

Vi har i bestyrelsen kun kørt klubben videre. Hvis vi skal mere må vi bede om tilgang til bestyrelsen. 

Vores afgående revisor Ole Gold sagde det på denne måde: Unden formand, Uden erfaren kasserer, 

uden aktiv bestyrelse går det slet ikke. Er det overhovedet forsvarligt? 

Kom og vær’ med i bestyrelsen, der er plads til begejstringen – FSK fortjener det bedste.  

 

Hvis man ser på statistikken ser vi at der er omsætning i medlemskredsen. Ultimo februar har vi 2 

(To) flere medlemmer i 2020 end i ultimo februar 2019. Tak for det I, hver og een af jer, gør for at få 

flere medlemmer og fastholde de medlemmer vi har. Det er ”in” at dyrke motion for hjerte og hjerne. 

Når jeg tager løbeskoene på og er ude i skoven, så betyder vejret mindre, det er skovbunden, kortet, 

strategien, energien og konkurrencen med mig selv, der tæller.  

Har I det på samme måde? Det er somom løbet i skoven giver energi til mere! 

 
Bestyrelsen Jan overtog kontoen fra Katrine i august og ”Nu kører det” – med Jyttes som 

klubtilmelder og jeg som betaler. Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i vores privater og deltaget i de 

fleste møder i Østkredsen.  

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

FSK Orientering 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn Orientering 



Det fremgik af årsmødet 2019 at vores tidligere kasserer, Katrine Holst var nødt til at stoppe af 

private årsager. Det har præget bestyrelsens arbejde, at det ikke var muligt at få arrangeret en 

overlevering, men Katrine hjalp med alt hvad vi bad hende om og heldigvis stillede Tom op til et 

afklaringsmøde. Det er meget besværligt at skifte kasserer. Ikke bare skal banken ha’ et mødereferat 

hvoraf det fremgår hvem der er i bestyrelsen. Hver enkelt bestyrelsesmedlem skal personligt 

legitimere sig og vi skal forklare hvad der er et normalt flow of midler – ud og ind af kontoen. 

  

Et par highlights fra året: 

- Træningsløb med Lyngby Orienteringsløbsklub fortsætter. Karl Aage og Jan har arrangeret 

for fællesskabet, men mange flere har deltaget og nydt glæde af samarbejdet. Bare mød op, 

tilmelding www.lyngbyok.dk. Søndage kl 11. Fra April, tirsdage kl 17 

- Divisionsturneringen (1) Rude Skov, (2) Gl. Grønholt Hegn, (3) Op/Ned Grønholt Vang, hvor 

vi desværre blev slået. Vi er nu i 4.division. Nu er det med at holde fast! Vi tog dialogen på 

medlemsmødet i oktober 

- Forårsløb med Ballerup Orienteringsløbsklub (lige lovlig korte baner) 

- DOF-løb i form af Op/Ned match i Teglstrup Hegn 22.september med 586 løbere, gode baner, 

god stævneplads og gode pølser fra the grillers, tak Kurt for forslaget! Godt arbejde Leif. Man 

kan næsten ikke komme højere end da Pernille (Bjørn) fra Kiosken sagde: Det var hyggeligt, 

vi vil gerne gøre det igen! 

- Medlemsmøde i Hareskovshallen og klubmesterskab i Hareskoven. Det blev Kurt og Jytte. 

Karl Aage gav fødselsdagskage 

- Höst Open, Bornholm, med 15 FSK-deltagere – klubsamvær og god mad i Allinge. Det var 

som sædvanligt en rigtig god oplevelse. Det gør oplevelsen større at Tom har læst på historien 

- ..og så har vi fået et nyt klubtelt! – Det har bestået sin prøve: Tak Jytte! 

- Julefrokost blev gennemført. Det var et godt og hyggeligt arrangement 

 

Review af FSK Orienterings målsætning. 

Vi strittede imod, men måtte se os slået i 2019: 
I divisionsturneringen forbliver FSK Orientering i 3. division i Østkredsen. 

Delmål: FSK Orientering vinder over mindst en af klubberne i 3. division. 

I alle divisionsmatcher stiller FSK Orientering det bedst mulige hold.  

Med det nye reglement 2019, med mange tællende, er det ikke muligt at fuldt hold.  

Vi vil gøre en indsats for at stille et hold hvor alle klubbens tilmeldte kan få point. 

Der gøres en indsats for at skaffe nye løbere til de klasser der er "tyndt besat". 

Yes: 
Bestyrelsen tager sig af økonomi, overordnet ledelse af klubben, registrering af medlemmerne, 

udarbejdelse af en løbskalender, div. initiativer og relationerne til DOF og FSKBH, f. eks. med 

indberetning af medlemmerne. 

"Den daglige drift" laves af et antal medlemmer, der enkeltvis eller som en gruppe varetager de 

forskellige funktioner. Funktionerne skal have ret til at tage beslutninger og til at benytte de værktøjer 

(f.eks. O-service) der er nødvendige for at de kan udføre deres opgaver. 

 

Vindere fra Hjemmesiden i datoorden: 

Vinteren 2019. 

- Vinder af Molboløbene i H60 klassen. Jan Frank Nielsen. 

- Vinder af Molboløbene i H 70 klassen. Karl Aage Hald. 

13. marts 2019. Sjællandsmesterskab i Natløb. Vinder i H 60 klassen. Kurt Thuesen. 

12. maj 2019. Sjællandsmesterskab i Langdistance. Vinder i D 50 klassen. Hanne Fogh. 

14. sept. 2019. DM i Stafet.Vinder i D/H 185 klassen. Karl Aage Hald, Kurt Thuesen. Hanne Fogh. 

15. september 2019. DM i Langdistance.  Sølvmedalje i D50 klassen. Hanne Fogh. 

26. - 27. oktober 2019. Höst Open på Bornholm. Vinder begge etaper i D 50 klassen. Hanne Fogh. 

Der er meget at glæde sig over, næste bestyrelsesmøde er den 23.marts kl 19: Kommer du? 

Vi manger dig i bestyrelsen til at løfte klubben videre. 

f. beretningen: Jan Frank Nielsen (O-venner) 

http://www.lyngbyok.dk/


 

 
 

 
 

 


