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                                                                                                Karup, den 16. sep. 2019 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. sep. 2019 
 
Mødedeltagere:  Kai Hesselberg, Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen, 
  Kirsten Andersen, Jan Nielsen. 
Afbud: 
 
Punkt 1: Orientering fra formanden:  

- Jubilæum Viborg OK 5. Okt. - vi giver gave på 500,- kr. Et gavekort til DOF-
butikken. 

- Der kommer et kredsledermøde 30/10 i Horsens. Lars-Ole, Carsten og Kirsten del-
tager.  
 

Punkt 2: Orientering fra næstformand: 
- Klubtelt – Kirsten har indhentet forslag til telt. Lars Ole undersøger om han kan 

købe det hjem med rabat.  
- Klubfest – Charlotte sender opråb ud til medlemmer, svar senest 1 okt.  

 
Punkt 3: Orientering fra sekretæren: 

- Gennemgang af erindringslisten – ingen aktiviteter 
- Nyhedsbrev – deadline 1 okt.  

 

Punk 4: Orientering fra kasséren: 
- Status Midgårdsormen og divisionsmatch – Midgårdsormen gav et overskud på 

13000. Divisionsmatch gav et overskud på 23000. Der er udbetalt 5000 fra DOF for 
hjælp til MTB. 

- Hjemmeside Status – Er oppe at køre. Kai står for at uploade indslag på hjemmesi-
den.  

 

Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget: 
- Evaluering Midgårdsormen og divisionsmatch - Kioskpriser var i underkanten. De 

små dunke var nemmere at håndtere. Der var udfordringer med løbere der byttede 
plads til Midgårdsormen, det er problematisk med tidtagningen. Til divisionsmat-
chen var starten travl, det er for meget når der starter 9 af gangen. Der foreslås 
max. 7 af gangen. Ændringer i startlister skabte noget frustration.  

- Klubmesterskab – Jan undersøger mulighed for løbsplacering. 
- Vintertræning – Opstart d. 28. sep. Start mellem 13-13.30 første gang i klubhuset. 

Jan laver en liste hvor der kan skrives hjælpere på. Christian har tegnet et kort over 
Frederiks by, som vil blive brug til lørdagsløb. 

- Jan vil kigge på opdatering af kort og folder til Find-vej-i Sjørup, Stendal og Ulvedal. 
 

Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget: 
- Klubmesterskab – 9 nov. kl. 13 i stendalen, de sædvanlige ruter.  
- Halloween – 31 okt.  
- Øvrige ting som Lars ellers har fingre i – Natteravn 23 okt. Bøllingsø, Moselundgård 

plantage. Vinterlang 8 dec. Myrehøje/Uhrehøj og 16 feb. Tinnet krat. 
 
Punkt 7: Eventuelt: 

- Charlotte anmoder bestyrelsen om tilskud til 3 dages Løb for Mia Olesen til sverige-
sturen. Dette bevilges.  
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- Der arrangeres samkørsel til divisionsmatch d 29 sep. fra Viborg.  
- Posen til det blå telt er gået i stykker, der skal købes en ny. Samt reservedele til det 

store telt. Dette indkøbes. 
- Der er ønske om indkøb af nye Start og Mål bannere. Dette indkøbes.  
- Det anbefales at budgettere med indkøb af nye postenheder til næste år. 60 stk. så 

kan de gamle postenheder bruges til træningsløb.  
 
Næste møde: 

- Onsdag 4. dec. Kl. 19-21. 

 
 


