
                                                                                                                                  

Beslutningsreferat bestyrelsesmøde OSK 
Tid/sted 27.01.21 virtuelt Ansvarlig  

Tilstede  Kalle Christensen  
Susanne From  
Michael Nielsen 
Lisa Holm Rasmussen  

Connie Juel Clausen 
 

 

Afbud Jesper Stougaard 
Sibilla Di Guida 

Linda Magnussen  
Tina Martinussen 
 

 

Dagsorden 1. Siden sidst: Godkendelse af 

referat, resultat af 

repræsentantskabsmøde, 

dato for forældremøde, 

kontrakter hjælpetræner, 

facebook, hjemmesiden, 

resultat af workshop, regelsæt 

omkring påkrævet frivilligt 

arbejde i klubben 

(Pointsystem), flere udvalg 

(interne konkurrencer),  

2.  Nyt fra træneren: Sæsonplan, 

træneruddannelse, 

uddannelse støtte 

(DIF+kommunen) , office 

udstyr,  

3.  Nyt fra kassereren: Status 

regnskab og budget, 

coronapuljer, 

4.   Nyt fra udvalgene: 

Sommercamp  

5. Års-hjul:  

6. Evt 

 
 

 

1. Siden sidst 

 

Godkendelse af referat: Godkendes. 
Facebook: Der er enighed om i 

bestyrelsen, at den lukkede/interne 

fb-side er for medlemmer, forældre 

og andre med tilknytning til klubben 

og er forbeholdt interne beskeder 

mm.  

alle 



                                                                                                                                  
Hjemmesiden: Kalle orienterer om at 

hjemmesiden skal bruges mere til 

f.eks. træningsplan 

Flere udvalg (interne 

konkurrencer): Der er enighed om at 

der skal være et udvalg der har 

ansvar for konkurrencer. Tages op til 

næste møde. 

2. Nyt fra trænerne 

 

Office udstyr: er pakket i tasker. 

Der sættes label på med indhold. 

Ønsker: kompressor til bolde 

Stiger, Pulsbælter: Det besluttes 

at indkøbe kompressor og stiger. 

vi skal have undersøgt nærmere 

hvad der kan være af fordele med 

pulsbælte mm. Punktet rykkes til 

næste møde.  

ADG: Midt august påbegyndes 

dette forløb med elitehold og 

udvalgte avancerede løbere. Der 

er bevilget midler. Der kan være 

en merudgift til screening. 

Bestyrelsen er enige om, at 

klubben betaler dette. 

 

 

3. Nyt fra kassereren 

 

  

4. Nyt fra udvalgene Sommercamp: Forslag 
omkring at have en 
køkkenansvarlig der er 
tilgængelig begge uger hele 
dagen. Det er en enstemmig 
bestyrelse, der takker ja til 
dette tilbud. 

 

 

5. Årshjul Efterårskonkurrence: Der er 

risiko for aflysning hvis ingen 

melder sig til afholdelse. Det 

drøftes, om OSK kan afholde dette.  
Bestyrelsen rådfører sig med DSU’s 
hovedbestyrelse ift. hvad det kræver af 
ressourcer. Bestyrelsen er enige om, at 
vi rigtig gerne vil afholde 
konkurrencen, men har ikke 
ressourcerne. Det aftales, at DSU 
kontaktes mhp. Evt hjælp. 

 



                                                                                                                                  
6. Evt.   

 


