
 1 

                                                                                                Karup, den 28. januar 2020 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 28. januar 2020 
 
Mødedeltagere:  Kai Hesselberg, Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen, 
  Kirsten Andersen, Jan Nielsen. 
Afbud: 
 
Punkt 1: Orientering fra formanden: 

- Hvem er på valg, dette noteres på indkaldelsen til generalforsamlingen. 
- Indkaldelse, sendes ud senest 14 dage før generalforsamlingen. 
- På generalforsamlingen sættes der et punkt under eventuelt om vi skal tænke på at 

skifte navn. 
- Alt det praktiske til generalforsamlingen. Servering af grillpølser og brød. Lars Ole 

hører Simon Grimstrup om han kan komme og fortælle om Trail-løb. 
- Orientering fra Kredsledermødet. Vi hører under distrikt Kronjylland nu, hvis der er 

problemer med tolkningen af distrikter, vil Ninna Hoffmann fra skov og naturstyrel-
sen gerne hjælpe. 

- Ninna slår også et slag for skole OL, kravet er, at det er et mange-post-løb, krav om 
at det er kliptænger der skal bruges til finalen. Vi tilmelder os til skole OL.  

- Walther Rahbek orienterer om afskedigelse af Lars Lindstrøm sportschef. 
- Terminslisten, Karup Ok byder ind med at kunne tage en forårsmatch i 2021. 
- Opfølgning på TBU-mødet (ref. udsendt), Vi forsøger i første omgang at starte op 

efter påske. Der kommer en infoaften onsdag d. 4. marts kl. 19. hvor vi vil orientere 
om at vi ønsker nyt tiltag TBU (træning, børn og unge) Tue Lassen fra DOF kom-
mer og inspirerer os til hvordan vi kommer i gang. Tilmelding til denne infoaften 1. 
marts. Invitation sendes ud og der tages kontakt til medlemmer telefonisk eller per-
sonligt også. På dagen skal der også snakkes om hvornår vi kan afholde løbene. 

- Opfølgning på Temadagen Frivillighed – rekruttering og fastholdelse. Vi vælger at 
bruge det nye projekt TBU til at afprøve nogle af de ting vi har fået kendskab til. 
Bl.a. opgavebeskrivelser på små overskuelige opgaver. I forhold til rekruttering, at 
give anerkendelse, bruge kontaktpersoner/mentorer, give ”gaver” i forhold til fast-
holdelse, både fastholdelse af nye medlemmer, men også de frivillige der er eller 
følger med de unge.  
 

Punkt 2: Orientering fra næstformand: 
- Intet nyt. 

 
Punkt 3: Orientering fra sekretæren: 

- Deadline til næste nyhedsbrev 1. april. 
 

Punk 4: Orientering fra kasséren: 
- Regnskab 2019, der mangler en elregning. Der et pænt overskud på godt 20.000. 
- Til generalforsamlingen foreslås uændret kontingensbetaling.  
- Vi har tilmeldt os håndtering af kontanter hos firmaet NOKAS.  
- Reviderer PP08 vejledende prisliste.  
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Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget: 
- Kommende arrangementer, divisionsmatch i Uhre-myrehøj. Der forsøges at leje 

eventcentret deroppe. Suppeløb og fastelavnsløb er planlagt. Lars forespørger ar-

rangørkredsen om at få et natugleløb i Sjørup.  

- Lars har fået bevilliget 5000,- til skolearbejde fra KLC foreningspuljen, der søges 

også til Frederiks skole. Beløbet bruges til materiel.  

- Der arbejdes på at få kort-tegnet Kongenshus hede og skove op til.  

- MTBO, 8-10 maj placering ikke helt på plads endnu. Evt. Bistrup, Silkeborg. 

Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget: 
- Kommende arrangementer, Alhedeløbet onsdag d. 20. maj, arbejder med at plan-

lægge et Trail-løb ved Bøllingsø, dato ikke fastlagt. 24 timers løb i Viborg 21-22 au-
gust, Finderup Brutal Cross bliver til efteråret. 

 
Punkt 7: Eventuelt: 

- Forslag, at vi får aftalt, om vi kan løbe betalingsfri med Skive og Viborg orienterings-
klubber. Carsten skriver til formænd for begge klubber.  

- Lamper, Lars køber en lampe vi kan afprøve.  
- Start-banner ca. 3 meter brede, klublogo og en til start og en til mål.  
- SNOT Silva night owl trail ønsker at leje klubhuset d. 16. januar 2021. 
- 26 januar 2020 Horsens orienteringsklub jubilæum, Lars deltager og overdrager 

gave.  
- Stor ros til Christian L. Rasmussen for korttegning af Ejstrupholm, kortet skal bru-

ges til Vinterlang 4. 
 
Næste møde: 

- Lige før generalforsamlingen kl. 14.30 d. 29. februar. 
 

 
 


