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                                                                                                Karup, den 15. sep. 20 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. september 2020 
 
Mødedeltagere:  Kai Hesselberg, Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen, 
  Kirsten Andersen, Jan Nielsen. 
Afbud: 
 
 
 
Punkt 1: Orientering fra formanden: 

- Nordkreds - Claus Poulsen er trådt tilbage pga. sygdom. Jess Rasmussen har taget 
over. Der kommer et kredsmøde i nov.  

- Idrætsrådet – Repræsentantskabsmøde d. 30. sep. Carsten kan ikke deltage, vi har 
3 pladser. Lars Ole deltager. 

- Motionsorientering.dk – En fælles kalender til træningsløb for hele landet. 
- Jubilæum – 14 nov. 2020, invitere til 40 års jubilæumsløb med kaffe og kage. Jan 

laver løbet. Jubilæumsfest om aftenen for klubbens medlemmer. Kirsten og Char-
lotte er tovholder for festen. 
 

Punkt 2: Orientering fra næstformand: 
- Ingen nyt. 

 
Punkt 3: Orientering fra sekretæren: 

- Nyhedsbrev – deadline 1. okt.  
 

Punk 4: Orientering fra kasséren: 
- Status på året indtil nu – medlemstallet er faldet, der er 86 medlemmer.  
- Meddelelse fra banken, det koster 1 kr. hver gang der skal laves en overførsel. Til 

gengæld skal vi ikke betale renter.  
- Økonomien er påvirket af Covid pga. aflyste arrangementer. Vi har købt materiel. Vi 

har fået penge fra Toms guldpulje. 
 

Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget: 
- Stævne 27/9 – Jan har været ude og sætte mærker ud. Poster sættes ud lørdag.  
- Vintertræning – Jan forhører Viborg / Skive om samarbejde.  
- Klubmesterskab – Jan undersøger om skovtilladelse, Ole Johnsen har tilbudt at 

lave løbet. Evt. løvfaldsløbet i Silkeborg.  
- Familie-Orienteringsløb – Der har været sparsom tilslutning. Vi fortsætter 4 gange 

mere.  
- Natteravn – Vi har 3 af løbene d. 8/10, 14/10, 21/10, Viborg har den ene 28/10. I år 

går hele overskuddet fra de 3 løb til Karup OK.  
- Klubmesterskab i natorientering – 28/10 i Undallslund.  
- MTBO stævne – Karup har sprint fredag d. 9 oktober.  
- Coronaløb i Havredal og Stendal. I samarbejde med en ny højskole i Kjellerup. Der 

er også en kompastræningsbane ved skovridderhytten. 
- Sverigesturen som Lars Ole afholder, er der foreløbig 31 tilmeldte. Lars har søgt 

Nordkredsens venner om tilskud til det. Der er afslag, da det ikke lever op til for-
målsparagrafferne, men også pga. Covid-19. (er efterfølgende aflyst.)  
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Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget: 
- Halloween – lørdag d. 31. okt.  
- Klubmesterskab – 7. nov.  
- Finderup Brutal cross – 21. nov. Tilladelse er ok.  
 

Punkt 7: Eventuelt: 
- Lars Ole har skole O-løb. 
- Kølvrå aktivitetshus – Kølvrå skole bliver til et kultur- og aktivitetshus. Charlotte fo-

reslår en ”satellit afd.” til ungdomstræning. Vi undersøger nærmere. 

 

Næste møde: 

- 4 nov. 2020 kl. 19.00 
 
 
 


