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                                                                                                Karup, den 4. december 2019 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2019 
 
Mødedeltagere:  Kai Hesselberg, Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen, 
  Kirsten Andersen, Jan Nielsen. 
Afbud: 
 
Punkt 1: Orientering fra formanden: 
- Vi får besøg af Betina Lindgaard, Viborg idrætsråd, som vil fortælle lidt om idrætsrå-

det og komme med et oplæg om frivillighedsstrategi (kursus d. 25/1 og 16/3 2020), 
Betina har meldt fra pga. sygdom. Deltagere til kursus, Kai, Charlotte, Kirsten og 
Carsten. Kurset er tilskudsberettiget, dette søges der om. 

- Kommunikationsstrategi, aktiviteter skal på Facebook siden og der opfordres til at 
like og dele opslag, så vi får opslagene bredt ud. Aktivitetsoversigter sendes fortsat 
ud på mail, disse sendes til Charlotte som sørger for det. Der sendes reminder ud 
på juleafslutningen og banelæggere til vintertræning. 

- Klubbens 40 års jubilæum 2020, vi begynder at tænke over hvad vi skal lave til vo-
res jubilæum. 

- Horsens OK har 50 jubilæum, Lars sørger for gave.  
- TBU projekt, et projekt for børne og unge træning. mail udsendt. Vi får besøg af to 

fra styregruppen der sendes forslag til hvilke datoer vi har muligheder. Der indkø-
bes ny bog om ungdomstræning. 

- Dato for generalforsamling 29 februar kl. 15.00 
 

Punkt 2: Orientering fra næstformand: 
- Evaluering af klubfesten, Det gik godt, bestyrelsen var planlæggere. 

 
Punkt 3: Orientering fra sekretæren: 

- Gennemgang af erindringslisten, Charlotte sender erindringslisten til Kai, som kom-
mer med forslag til ændringer. 

- Karup/Kølvrå by-forum, vi er blevet medlem af Karup/Kølvrå byforum og KKAK (Ka-
rup/Kølvrå aktivitetskalender) 

- Årshjul, Charlotte laver et udkast til et årshjul og sender ud til justering.  
 
Punk 4: Orientering fra kasséren: 

- Afregning fra diverse stævner, natugle 3 marts md, overskud på 3.420 kr. 3 dages 
MTBO, overskud 7.314 kr. Alhedeløb, overskud 5.195 kr, Natteravn 2, overskud 
4.130 kr. Brutal cross underskud -1038 kr.  

- 1 nyt medlem siden sidst. 
- Budget og lokaletilskud 2020 er sendt til kommunen.  
- Vi forventer et overskud ved årets udgang på ca. 23.000. medmindre der kommer 

regning på telt, som der er budgetteret med.  
- Der er kommet nye poser til begge de store telte.  
- Andelskassen er holdt op med at håndterer kontanter, det overgår til et andet firma. 

Der skal laves en aftale, hvis vi skal kunne veksle til byttepenge. Andelskassen til-
byder foreninger en ordning gratis til at indsætte penge max 5 gange om året.  

 



 2 

Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget: 
- Christian har tegnet kort over myrhøj- uhrehøje, Karup OK køber kortet af Christian. 
- Et Natløb, som Lars har stået for.  
- B-Løb i myrhøj- uhrehøje 27/9-20 
- Suppeløb 1/2-20 
- Fastelavnsløb 22/2-20 
- ViKaSki løb opstartes i slutningen af marts ved sommertid start.  

 
Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget: 

- Finderup Brutal Cross, deltagere spreder budskaber. 
- Halloween blev aflyst, der var ingen tilmeldte.  
- Lars søger efter en der kan indgå i motionsudvalget.  
- 1. juledag Hald Sø rundt. 
- Alhedeløbet eventuelt flyttes til 7/5-20, så det flyttes væk fra kalkmineløbet. Eller 

evt. flyttes til efteråret. Det undersøges og vi træffer beslutning næste gang. Der 
drøftes om Halvmaraton som rute kan skrottes, så 12 km rute tilpasses så denne 
løbes 2 gange.  

 
Punkt 7: Eventuelt: 

- Ønsker nye lamper over bordene. Vi tænker over mulige løsninger, der er forslag 
om nogle spot.  

- Der har været udfordringer med nogle af Vinterlang løbene. Lars er i dialog med 
klubberne. Det sidste løb, bliver evt. flyttet. 

 
Næste møde: 

- 28 januar 2020 kl. 19.30 
 
 
 


