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                                                                                                Karup, den 24. juni 2019 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 24 juni 2019 
 
Mødedeltagere:  Kai Hesselberg, Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen, 
  Kirsten Andersen, Jan Nielsen. 
Afbud: 
 
Punkt 1: Orientering fra formanden: 

- Orientering fra Kredsledermødet, fem nye tiltag 2020 drøftet i grupper inden det bringes vi-
dere op i hovedbestyrelsen. Jan følger op på terminslisten. 

- Oplæg til evt. klubudvikling, se vedhæftet bilag. Der laves en arbejdsgruppe der skal se på 
at opstarte tiltaget. Kirsten og Lars-Ole deltager. De undersøger hvem der ellers kan del-
tage. Klubben er afhængig af hjælp fra medlemmer til afvikling af disse løb.  

- DOF har et ønske om at der etableres et samarbejde mellem DOF og en række klubber. I 
første omgang 10 klubber som har lyst, kræfter og vilje til at udvikle Børne- og Ungearbej-
det. Der er udsendt et spørgeskema der skal udfyldes hvis man ønsker at deltage. Lars-Ole 
udfylder skemaet og sender ind senest 30 juni. 
 

Punkt 2: Orientering fra næstformand: 
- Kirsten kigger efter forslag på nyt telt. 
- Tøj status. Det nye bestilte klubtøj er ved at være fordelt. Resten kommer på lager. 

 
Punkt 3: Orientering fra sekretæren: 

- Gennemgang af erindringslisten, der er intet på listen denne gang. 
- Nyhedsbrev, deadline 1. juli.  

 

Punk 4: Orientering fra kasséren: 
- Der er købt tøj for ca. 20.000, de 15.000 er forudbestilt. Resten på lager. 
- Vi er 87 medlemmer nu. Vi har mistet 18 medlemmer. 
- VI har fået godkendt lokaletilskud 2018, der skulle dog tilbagebetales ca. 2000 kr.  
- Der bliver udbetalt et tilskud på ca. 6.000 for ungdom. 
- Der er overskud fra MTBO 3 dages, natugle og Alhedeløbet. 
- Hjemmesiden blev demonstreret sidste gang, den der ligger på nettet nu, er den 

simple og lette gratis version. Der er et ønske om at flere kan få log-in til at kunne 
lægge ting på hjemmesiden. Kai opretter log-in til medlemmer af bestyrelsen. Kai 
arrangerer undervisning til at lægge ting op på hjemmesiden. 

 

Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget: 
- Midgårdsormen 31. aug.-1. sep. Myrhøj- uhrehøje. Lars-Ole og Helge Søgård er 

stævneleder. Der mangler hjælpere. Lars skriver et opråb der sendes ud til med-
lemmer. 

- Divisionsmatch B-løb Sjørup 8. september, Jan tegner kort og er banelægger, Lars-
Ole er stævneleder.  

 

Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget: 
- Evaluering af Alhedeløbet, der var ikke så mange tilmeldte. Der var udfordringer 

med live resultater. Det måtte opgives. Der drøftes om vi skal blive ved med at til-
byde ½ maraton som en rute, eller om der kan benyttes de andre ruter. Jan fintæn-
ker muligheder. Der drøftes at flytte løbet, der tjekkes om det kunne lægges en an-
den dato. Punktet tages op til næste møde. 
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- Finderup Trailrun 11. aug. er offentliggjort.  
 
Punkt 7: Eventuelt: 

- KKIK har henvendt sig vedr. om Karup OK vil arrangere et O-løb fra Lunden søn-
dag 25 august. Vi melder ind at vi kan deltage med et løb. 

 
Næste møde: 

- Mandag 16/9 kl. 19.00 
 

 
 


