Karup, den 7. juni 2021

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. juni 2021
Mødedeltagere:

Kai Hesselberg, Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen,
Kirsten Andersen, Jan Nielsen.

Afbud:
Punkt 1: Orientering fra formanden:
-

-

Generalforsamling d. 12. juni 2021
• Bespisning – Grillpølser og brød, Kirsten køber ind.
• Dirigent – Carsten forespørger et medlem.
• Skal der være noget før/efter – O-løb før generalforsamling. Start kl. 13.00
• Andet – Coronapas skal fremvises, mundbind skal bæres når man ikke sidder ned.
• Andet – Co deltager ikke, Jan tager notater til referat.
Kredsledermøde 8 juni – Foregår virtuelt i klubhuset. Carsten deltager.
Sct. Hans – Afholdes som vanligt. Lars laver indbydelse.
Familie-O – En familie på 5 har meldt sig ind i klubben. Sidste gang på søndag, vi starter
op igen til efteråret. Start uge 33 d. 22. aug. Charlotte skriver til styregruppen og hjælpere
mhp. bemandingsplan.
ISG (idrætsforeningen Skive Garnison), har købt kort fil over Sjørup resten af året.

Punkt 2: Orientering fra næstformand:
-

Klubtøj – Medlemmer skal indenfor en aftalt periode bestille tøj og derefter tager bestyrelsen stilling til at supplere ordren. Forslag om at vi supplerer udvalget med en hoodie. Det
går vi videre med.

Punkt 3: Orientering fra sekretæren:
-

Deadline til Nyhedsbrev d. 1. juli.

Punk 4: Orientering fra kasséren:
-

Der er nu 89 medlemmer.
Økonomis status – sprint match i Kjellerup, der forventes et pænt overskud. TBU har haft
en udgift på ca. 3000,- inkl. boost på Facebook til 250 kr. op til hver gang.
Kontanthåndtering – aftale med nocash, aftalen er opsagt, da vi ikke har brugt den.
Printer – patroner i restordre, vi kan begynde at overveje om den skal skiftes ud, den er fra
2009. evt. en printer der kan printe i A3.

Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget:
-

-

-

Evaluering af Sprintstævne – Umiddelbart mange gode tilbagemeldinger. Tilbagemelding
om at nogen løbere har løbet over et hegn. En anden gang kan man overveje en vagt sådan et sted. Der er ikke indgivet en klage. En enkel løber har klaget over kortkvaliteten. At
det i folden har mistet farve, så det lignede en gennemgang. Banerne lå i den lange ende i
forhold til vindertider. Der var god effekt af venteområdet, det tog presset fra startområdet.
Kunne være en ide til en anden gang.
ViKaSki træningsløb, afvikling fremadrettet (Corona) – Start med Emit tidtagning efter sommerferien. Der kan løbes mellem 10.00-20.00, men kun bemanding og registrering af tid
mellem 17.30-20.00. Forslag på mail fra Skive svares af Jan. Vi er startet MapRun og det
er et yderligere tilbud.
Anbefaling til nordkredsen vedr. divisionsmatch, to match og derefter op- og nedrykningsmatch. Jan giver input til løb i 2022 evt. i Kompedal.
Der er åbnet op for at vi kan løbe gratis på forsvarets områder.
Der er natteravne til efteråret, vi har to løb. Forslag om at de ligger efter sommertid slut.
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Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget:
-

Alhedeløbet – Afholdes d. 5. aug. kl. 18.30, samme ruter som sidste år. Tilmelding via
Nemtilmeld.
24 Timersløb – d. 21. aug. Nu i nye klæder der er flere forskellige løb, Karup Ok deltager i
12 timers løbet fra kl. 8.00 til 20.00. Der er nyt startområde. Gert tilmelder os igen. Forplejning som vi plejer. Lars laver indbydelse.
Brutal Cross Finderup – Sidst i oktober eller i november. (forslag om at prøve at lave klubmesterskab i o-løb ved samme lejlighed.)
Halloween, Lars kigger på dato for dette.

Punkt 7: Eventuelt:
- Lars ønsker at søge om tilskud fra puljer til genopretning af kulturlivet. Der er to puljer der
-

ønskes at søge. Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning og Nye
formater for aktiviteter i det offentlige rum.
Nye medlemmer skal have en halsedisse, Lars bestiller en kasse mere.
TBU, forslag om at være obs på om der bliver for langt at køre, når det er fra klubhuset.

Næste møde: 16/8-21 kl. 19.00
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