
 

                                   

      En sommerhilsen fra OK Melfar´s bestyrelse 

 

Nu er det snart ved at være tid til sommerferie, håber I er klar ! 

Der er sket rigtig meget i år, så vi synes ikke helt vi kan vente til generalforsamlingen  
i januar med at berette  .  

Påskeløb 

1.kvartal stod jo i påskeløbets tegn. Det gik rigtig godt, dejligt med mange hjælpere, 
godt samarbejde med KOK, fint vejr, vildt mange tilfredse deltagere og et rigtig pænt 

overskud på godt 100.000 kr.  Bestyrelsen vil på næste generalforsamling drøfte med 

jer, hvordan de skal bruges. 

SI 

Det er ikke bestyrelsens holdning, at klubben på nuværende tidspunkt skal investere i 
et komplet SI-løbsmateriale-udstyr, da vi har meget godt emitudstyr, som vi bruger 

til bl.a træning. Vi har ikke mulighed for selv at lave større løbs-arrangementer og 

derfor ikke brug for udstyret før om 4-5 år. Klubben vil dog investere i flere SI-brikker 
da behovet for udlån til ungdomsløbere er øget fordi flere andre klubber i sydkredsen 

skifter til SI. Seniormedlemmer som ønsker at købe egen SI-brik, kan ved kontakt til 
bestyrelsen få en bestilling med i august. Regler for udlån af klubbens emit- og SI- 

brikker er drøftet tidligere på generalforsamling og bestyrelsen har valgt at følge de 
holdningstilkendegivelser, som fremkom på generalforsamling. 

Lillebælt ½-marathon 

Løbet var i år en varm oplevelse, som gav hjælperne hårdt arbejde med at fylde 
væske på løberne, men som vanligt blev der leveret en fin arbejdsindsats med godt 

humør og der blev også tjent pænt ind til klubben da vi i år udelukkende var hjælpere 
fra OK Melfar. 

Lillebælt ½-marathon har en ekstra belønning til trofaste hjælpere, en pulje man kan 
søge midler fra. OK Melfar har i år fået godkendt vores ansøgning på midler til at købe 

nye SI-brikker for, donationen vil blive overrækt i august. 

Klubtøj 
OK Melfar får hele tiden ny medlemmer og det er jo dejligt, derfor er der pres på 

klubtøjslageret. Bestyrelsen har besluttet, at købe mere ind, så vi har noget mere på 
lager. Der vil tilgå mere information på hjemmesiden til august. 

Hjemmesiden 

Med flere nye medlemmer er der også tit brug for let tilgængelig information. 
Hjemmesiden og facebook-siden er derfor vigtige at holde opdateret. Lotte søger 

hjælpere til udvikling på hjemmesiden, så vi måske kan optimere og få en rigtig smart 
og nem måde til hele tiden at være skarp på nyhederne. 

Vision 2020 

Ja vision 2020 burde jo have været færdig til årets start, men pga. påskeløbet var vi 
nødsaget til at vente med følge op på den gode debat vi havde på medlemsmøde i 

efteråret 2015, men nu er den klar og vil snarest kunne ses på hjemmesiden. 



 

 

Fremtiden 
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at optimere på planlægningsarbejdet i klubben 

og vil bl.a indføre årshjul for bestyrelsesarbejdet, som vil komme til at fremgå af 

hjemmesiden snarest. 
Foreløbig er der i 2017 JFM-arrangement d. 19-20. august i Stenderup-skovene i 

samarbejde med KOK, I må gerne sætte kryds i kalenderen og evt. melde jer på 
”ønskeopgaven” til Helle. Der er også de ”faste” event: Lillebælt ½-marathon og 

Fynsk Sprint Cup i maj, klubmesterskab i september og julemandsrace i december. 
Ser vi længere frem er der søgt om at få Sprint-VM til trekant-området i 2020. Vi er 

blevet spurgt om vi vil hjælpe til, hvor meget det kommer til at omfatte er lidt op til 
jer, er der nogen, som brænder for at være med organisatorisk i planlægningen er 

mulighed for at melde sig nu ( til Helle). 

 

Til slut vil vi lige her reminde om vigtige datoer i 2. halvår 2016 : 

28. august:           Divisionsmatch i Munkebjerg Vest (Vejle)  

5.september:        Ungdomstræning i Skovgården med besøg af  

                              DOF-konsulent Gert Nielsen. 

17-18 september: Ungdomsklubtur  ( med deltagelse i løbet i Kelstrup Plantage! ) 

18. september:     Klubmesterskab, Kelstrup Plantage. 

1. oktober :           Klubhygge i Naturcentret med bl.a fejring af klubmestre. 

11. december:       Julemandsrace i Middelfart             
 

Håber I får en god sommer og får ladet op til efterårssæsonen, som er krydret med  
en masse spændende o-løb .  

                                                                              

   Med venlig o-hilsen  

         og god sommerferie       

         fra bestyrelsen i OK Melfar                                                                                                      

                                    

 

 

 

 

 

 

 


