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                                                                                                Karup, den 16. aug. 2021 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. august 2021 
 
Mødedeltagere:  Kai Hesselberg, Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen, 
  Kirsten Andersen, Jan Nielsen. 
Afbud: 
 
Punkt 1: Orientering fra formanden: 

- Affaldsindsamling 12 sep. Kl. 10.00, spisning ved udkigstårnet. Kai laver et skriv om arran-
gementet og Carsten laver en Facebook begivenhed. 

- Opfølgning på kredsledermødet. - Der er ændringer i rækkefølge af vinterlang mellem kred-
sene. Viborg laver Midtjyllands vinterlang i år. – Der er flere klubber der ønsker at ændre 
divisionsmatch til to matcher og en op- og nedrykningsmatch. Dette tages op på næste 
kredsledermøde.  

- Familie O, sidste gang til 31. okt.  
- Genstartspuljen. Der søges om tilskud til forskellige remedier.  

 

Punkt 2: Orientering fra næstformand: 
- Klubfest, 13. nov. Gunhild og Kirsten arrangerer klubfesten. 
- Klubtøj, Kirsten er i dialog med firmaet. Kirsten sætter i værk, så vi kan begynde at bestille. 

 
Punkt 3: Orientering fra sekretæren: 

- Forslag at deadline til nyhedsbrev fremrykkes til 14 dage før, dog med mulighed for at 
kunne nå at få noget med kort varsel. Dette for at give mere tid til koordinering af indhold. 
Dette besluttes. 

 

Punk 4: Orientering fra kasséren: 
- Anvendelse af Coronabevilling (Lars) Der er søgt nogle penge fra puljen ”sikkerhedsmæs-

sige tiltag for at sikre en tryg genåbning” Klubben har fået godt 21.000. Der skal indsendes 
afrapportering til april md. Pengene skal være brugt inden udgangen af 21. 

- Øvrigt vedr. økonomi. Penge for affaldsindsamling, kommer når arrangementet er afholdt 
og dokumenteret.  

- Der er 89 aktive medlemmer. 
- God økonomi, pga. de tilskud vi har fået.  
- Printeren kører igen med uoriginale patroner. Vi kører så længe vi kan med den printer.  

 

Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget: 
- Klubmesterskab i okt. Flyvestationen er åben for udefrakommende igen. Jan undersøger 

om vi kan holde klubmesterskabet på flyvestationen. Ellers finder Jan et løb vi kan koble os 
på.  

- Træningsløb i vinterperioden (ViKaSki). Jan undersøger med Skive og Viborg om vi kan ko-
ordinere træningsdage.  

- Natteravn, Karup skal lave 4 ud af 5 løb. Lars laver indbydelse. 
- Klubmesterskab i Nat-O-løb, vi bruger Natteravn d. 20. okt. Hvor Viborg afholder natteravn.  
- MTB-O, 5. sep. Formentlig i Alhedens plantage. Lars arbejder videre med det.  

 

Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget: 
- Evaluering Alhedeløbet, 101 deltagere til Alhedeløbet inklusiv MTB. Der skal laves nogle 

større skilte og ændres i farverne. Nye rutekort. Obs på annoncering. MTB kan starte lidt 
senere f.eks. kl. 17.30. Vi drøfter gevinster. 

- 24 timers-løb d. 21. aug. Status, der er foreløbig 2 der er tilmeldt. Lars kontakter hjælpere 
for at aftale omkring opsætning mm. Charlotte sender listen ud igen.  
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- Finderup Brutal Cross 28. nov. Lars laver indbydelse, den kommer på FB og Instagram, 
samt motionsløb.dk, mail sendes til omkringliggende klubber.  

- Klubmesterskab motion d. 30. okt.  
- Der arbejdes på at genoptage et løb (tidl. Det grønne løb) i Kjellerup i samarbejde med 

Arena Midt, skytteforeningen og Karup Orienteringsklub. Tidspunktet er ikke fastlagt endnu.  

 
Punkt 7: Eventuelt: 

- Ingen punkter. 
 
Næste møde: 18. okt. Kl. 19.30 
 

 
 


