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                                                                                                Karup, den 4 jan. 2021 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 4 jan. 2021 
 
Mødedeltagere:  Kai Hesselberg, Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen, 
  Kirsten Andersen, Jan Nielsen. 
Afbud: 
 
Punkt 1: Orientering fra formanden: 

- Møbler doneret fra Gunhild, lædermøbler til at stå i stedet for stofsofaer. Lars Ole kan 
hjælpe med at hente og smide de gamle ud og koordinerer med Gunhild. Vi takker ja til 
dem. 

- Generalforsamling, dato, hvem er på valg. Forslag d. 6. marts.  
- Familie O, udsættes til marts. 
- Nordkredsmødet d. 19/1-21, punkt 6 vedr. terminislisten. divisionsmatch, input til hvordan 

det kan afvikles. Beretningen er ikke fyldelstgørende, der er gennemført, mtbo 3 dages, 
Mtbo sprint og 4 vinterlang der er gennemført inden corona. Divisionsmatch myrehøj blev 
ændret til et b-løb. Vedtægter for nordkredsens venner, ændringer i formålsbeskrivelsen 
særligt Lars Oles Sveriges tur. Drøftelse om vi kan stemme for det. Lars Ole er betænkelig 
ved hvor tidligt der skal ansøges om tilskud. Lars Ole ønsker at gennemlæse det igen. Nor-
kredsen er inddelt i områder for at få vinterlang spredt ud over flere klubber. Undren over at 
det er fastlagt i hvilket løb man skal lave, Carsten vil høre om der kan være frihed til at 
bytte, eller et rul.  
 

Punkt 2: Orientering fra næstformand: 
- Jubilæumsgave, status. Halsedisse og håndklæder, håndklæder - stort logo og stri-

ber. Halsedisse med mange små logoer. Lars Ole bestiller. Ønsker og satser på at 
det bliver klar til generalforsamlingen.  

 
Punkt 3: Orientering fra sekretæren: 

- Nyhedsbrev, input til nyhedsbrevet senest 10 jan.  
 

Punk 4: Orientering fra kasséren: 
- Hvis muligt, økonomisk status, det lader til at vi kommer ud med et underskud på 

15.000, det er ikke så slemt som frygtet. Der er købt materiel for 50.000. Der er 
kommet en del tilskud og puljer.  

- Der er søgt puljer igen. Afgøres i marts.  
- Lars Ole søger ved Nordlys, der har en idrætspulje. 
- Lars Ole tilmelder os til skole OL 
- Der har været nogle udmeldelser og få indmeldelser. Aktuelt er medlemstallet 85. 

 

Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget: 
- Kommende arrangementer og hvordan de afvikles 
- Suppeløb, udskydes til lørdag d. 13. marts. 
- Fastelavn, aflyses. 
- Divisionsmatch sprint fra Kjellerup 30 maj. Christian tegner kort. 
- Sommertræning fra marts. Der er gang i planlægning for områder. 

 

Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget: 
- Alhedeløbet – flyttes som udgangspunkt til 19. august. Lars Ole afklarer lige.  

 
Punkt 7: Eventuelt: 
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Næste møde: 

- Mandag d. 15. februar 19.30. virtuelt. 
 

 
 


