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                                                                                                Karup, den 25. maj. 2020 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 25. maj 2020  
 
Mødedeltagere:  Kai Hesselberg, Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen, 
  Kirsten Andersen, Jan Nielsen. 
Afbud: 
 
Punkt 1: Orientering fra formanden: 

- Corona, vi har ikke været lukket helt ned, vi har afholdt selvtræning 
uden tidtagning. Løbene blev lagt på O-track. Det har været et godt al-
ternativt til træningsløbene. Alhedeløb blev aflyst. Der er udgivet en an-
befaling fra Viborg kommune i forbindelse med genåbning af aktiviteter. 

- Sommerferie aktivitet, et forslag fra Viborg Idætsråd om at have nogle 
sommerferieaktiviteter enten i en periode eller dage, det er op til for-
eningerne. Det er i forhold til rekruttering. Vi arbejder med at arrangere 
det i uge 32. Der vil vi så også lægge alhedeløbet, som en af arrange-
menterne, derudover orienteringsløb og måske MTB. 

- TBU, kan vi holde planen, Vi planlægger at mødes i styregruppen d. 15. 
juni kl. 19.00.  

- Skt. Hans, tirsdag d. 23. juni kl. 18.00, bålet kl. 20.00. 
- Kredsledermøde 10. juni, Lars-Ole og Jan deltager. Ønsker til terminsli-

sten drøftes. På dette møde, fremvises forslag om en årlig begivenhed, 
kampen om Skagerrak, dette drøftes om det skal opstartes.  
 

Punkt 2: Orientering fra næstformand: 
- Ingen nyt 

 
Punkt 3: Orientering fra sekretæren: 

- Nyhedsbrev/info til medlemmer, nyhedsbrev sendes ud snarest ugen ef-
ter 1. juni. Juli nyhedsbrevet udgår.  

 

Punk 4: Orientering fra kasséren: 
- Vi har fået opkrævet kontingenter op, vi er 88 medlemmer nu.  
- Vi mangler en indtægt fra Alhedeløbet, håber at den kommer senere. 
- Der mangler indtægter fra træningsløb, men det er forventeligt efter af-

tale med Viborg og Skive om at løbe gratis til hinandens løb.  
- Der er søgt om tilskud fra hjælpepulje på 8000,- der er ikke truffet afgø-

relse endnu. 
- Der er købt nyt materiel for 49.000 indtil nu. 
- Lokaleregnskab for 2019 er godkendt.  
- Lars orienterer, Der er kommet 3000,- til åben skolesamarbejdet, der 

kommer yderligere 2000,- efter et arrangement. 
- Lars orienterer, Der er søgt penge hos DGI som i første omgang er af-

slået. Der søges igen, med korrigeret ansøgning.  
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Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget: 

- Træningsløb fremadrettet, frem til sommerferien, fortsætter Corona lø-
bene uden tidtagning. Efterårets træninger forventes at opstarte som 
vanligt i uge 32. 

- Stævne i Uhrhøj-Myrhøj – Forventes at blive afholdt, det bliver kombine-
ret med vores klubtur.  

- Natteravn i oktober. Lars-Ole undersøger tidspunkt.  
- Klubmesterskab, Ole Johnsen vil gerne lave baner til vores klubmester-

skab. Dette forsøges aftalt.  

 

Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget: 

- Alhedeløbet planlægges gennemført 6 aug. 2020, halvmaraton bliver 
omlagt, så der bruges eksisterende baner. 

- 24 timers løbet i Viborg 21-22 aug. forventes gennemført,  
- Brutal Cross planlægges til 18 oktober.  

 
Punkt 7: Eventuelt: 

- Løbejakker indkøbes der kan ligge i klubben til brug som officials.  
 
Næste møde: 

- 24 august kl. 19.00 
 
 


