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Fremmødte:  
Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Kent Lodberg, Kim Rokkjær og Hans Vendelbjerg 
I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær) 
Afbud fra: Kenneth Skaug og Grethe Leth Pedersen 
 
Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden 
Klubtur – Foreløbigt er der 50 tilmeldte. 
Klubtøj – Der har været god afsætning på vores nye klubtøj. Supplerende sæt overtrækstøj er bestilt. 
Der er generelt tilfredshed med design og modeller, Kent anførte dog at Extreme-trøjerne er af en temmelig 
sugende og tung kvalitet. Det er vigtigt at vores klubtøj er tilgængeligt for medlemmerne, f. eks. kan der 
arrangeres 2-3 tøjaftener om året. 
Xtreme Mandehørm – Ebbe har kontakten. Der kan evt. blive tale om at stille med fem mand på dagen. 
TioMila – Fantastisk tur. God stemning og gode præstationer. Økonomisk ser det bedre ud end forventet. 
Møde med kort-, løbs- og skovudvalg – Der blev snakket langsigtet planlæning. F.eks. blev der snakket 
nytegning af flere ”gamle” skove til brug ved bl.a. påskeløb 2015.  
UU-projekt – Christian I.O.  er ny UU-formand og har allerede spillet ud med en række visioner og idéer, bl.a. 
ang. rekruttering. Det bliver spændende at høre mere. 
 
Pkt. 2 – Opfølgning på udvalg 
Husudvalg – Hans Christiansen har fået gang i et par vedligeholdelsesprojekter, bl.a. får bænken ved 
Silistria en kærlig hånd. 
Øl og vand-ordning – Hans administrerer ordningen som lige løber rundt, dog med lidt svind! 
 
Pkt. 3 – Faste poster i Hasle Bakker 
Posterne er sat ud. Ebbe og Erik følger op. 
 
Pkt. 4 – Projekter 2009 og fremad 
DM 2009 13/9 – John er ved at finde hjælpere. Kriterier for at deltage som løber er meldt ud via Pan-Posten. 
DPT 2009 – Der mangler enkelte tilladelser og der er flere ting som lige skal falde på plads. Rasmus 
Djurhuus er banelægger. 
Marselisborg / Fløjstrup 2010 (Midgårdsormen) – Skovtilladelser er søgt og kort diskuteret med Flemming 
Nørgaard. 
Indkøb af SI-udstyr – Ebbe kontakter Michael K.S. om udfærdigelse af ordre. 
 
Pkt. 5 – FEMINA 
Udsolgt. Bemandingssituationen er lidt presset, men falder erfaringsmæssigt på plads i ugen op til løbet. 
Desuden er der kommet styr på væske i mål. Gaveposer er pakket. 
 
Pkt. 6 – Økonomi 
Medlemsstatus – 284 medlemmer, heraf 244 aktive + 12 friløbere 
 
Pkt. 7 - Evt. 
Deltagelse på klubledermøde 11/6-2009 – Hvem udover Kell deltager? 
1. divisionsmatch 2009 – 58 er tilmeldt og fordelingen på baner ser fornuftig ud. 
DOFs hvidbog – Høringsforslaget blev grundigt diskuteret, med fokus på forholdet mellem visioner for 
fodorientering og brainstorm over tiltag på alternative aktiviteter. Kent samler op og udfærdiger et svar til 
DOF. 
 
Næste møde – tirsdag 09.06.2009 kl. 19.30 på Silistria 
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