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                                                                                                Karup, den 12. april 2021 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2021 afholdt virtuelt. 
 
Mødedeltagere:  Kai Hesselberg, Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen, 
  Kirsten Andersen, Jan Nielsen. 
Afbud: 
 
Punkt 1: Orientering fra formanden: 

- Viborg idrætsråd – Repræsentantskabsmøde er udsat til efteråret. 
- Familie O-løb – Spørgsmål vedr. servering. Vi følger udviklingen. Vi forventer at kunne 

starte med servering d. 2. maj. Co aftaler indkøb med Inger Johansen. Præmier til frem-
møde ved 3 og 6 gange til børnene. 

- Forslag til generalforsamling 12 juni. 
 

Punkt 2: Orientering fra næstformand: 
- Klubtøj, indkøbsmulighed fra No-Name. – forslag om at der bliver lavet en klubside, 

hvor medlemmer kan bestille tøj, eller om det skal være klubvis. Det er tiltalende at 
medlemmer selv kan gå ind og bestille tøj. Kirsten arbejder videre med det.  

 
Punkt 3: Orientering fra sekretæren: 

- Nyhedsbrev er på vej ud.  
 

Punk 4: Orientering fra kasséren: 
- Er ved at være færdig med kontingent, der mangler få stykker. 84 medlemmer i øje-

blikket.  
- Ansøgning på lokale- og aktivitetstilskud er bevilget begge dele.  
- Regnskab er underskrevet, så det er klart til generalforsamlingen, der forsøges 

planlagt til 12. juni.  
- Ansøgning til coronapulje, vi har i alt fået ca. 25.000,- fra puljen. 

 

Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget: 
- ViKaSki-løb – overblik over hvor mange der deltager i træningsløb, der er lavet en 

form for tilmeldingsliste. MapRun (virtuel tidstagning) Kai er administrator. Der er 
dog ikke noget der forhindrer os i at bruge tidtagning som emit. Carsten tilbyder at 
lave FB opslag om de løb Karup laver. 

- Sprintløb i Kjellerup 29 maj. – Vi er blevet spurgt om vi kan flytte løbet fra søndag til 
lørdag. Det arbejder Lars videre med. Christian tegner kort, Jan er banelægger.  

 

Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget: 
- Ingen nyt 

 
Punkt 7: Eventuelt: 

- Ingen nyt 
 
Næste møde: 

- 7. juni kl. 19.30 
 

 
 


