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Bestyrelsesmøde mandag den 23. januar 2023 kl. 19.30

Referat
Add 1 Godkendelse af referat.Referatet fra bestyrelsesmøde den 14 november 2022 blev godkendt.
Add 2. Siden sidste mødeJuleløbet var rigtigt godt og det var fint at se så mange medlemmer. Stor tak til Søren ogMogens for at arrangere løbet og forplejning.
Add 3.1-2 divisionsmatch 7. maj 2023 sammen med FSK
Søren har været til funktionsledermødet og der er nogle aktioner som skal afsættes.
Ulla og Kirsten har (lidt modvilligt) taget ansvaret for kiosken. Der skal købes ind samtkoordineres omkring bagning af kager og boller. Vi mangler en repræsentant fra FSK til atvaretage kontakten ind i FSK.
FSK tager sig af børnebanen og forplejning til hjælperne. Banelægger til stævnet er Nielssammen med en fra FSK.
Indsamling af poster skal koordineres og vi skal have udpeget ansvarlige på forhånd.
Henrik forsøger at oprette en konto til betaling så der kan laves et separat regnskab forarrangementet. Bør være klar i løbet af ugen.
Stævnepladsen er placeret ca 1000 m fra parkeringspladsen i den sydlige ende af skovenved siden af en børnehave. Parkering skal ske ca 1000 meter fra stævneplads.

Add 4 Efterårsløbet 15. oktoberMicheal laver baner. Det blev foreslået at have parkering er ved halvvejshuset ogstævnepladsen i nærheden af Skovbrynet station. Michael vælger placeringen afstævnepladsen. Stævnelederposten mangler, -Søren forsøger at finde en frivillig.

Add 5 Generalforsamling 2023
Hele bestyrelsen er villige til genvalg men opfordre øvrige medlemmer til at stille op.
Budgettet blev gennemset og justeret.
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Bestyrelsen har modtaget 2 enslydende forslag om at ændre klubben navn til ”OKSkærmen Hareskov”. Der kan ikke indsendes yderligere forslag jvf tidsfrist i klubbensvedtægter. Forslaget kan vedtages/forkastes ved almindeligt flertal bland de fremmødte tilgeneralforsamlingen.

Add 6 Find Vej Dage 2023
1-14. maj – arrangerer DOF find vej dage.Tidspunktet passer dårligt primært fordi divimatchen ligger i midten af perioden.Bestyrelsen arbejder med et arrangement store bededag for at støtte op om ”find vej”.

Næste bestyrelsesmøde forslag: 20. marts 2023
1. Evt.


