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BESTYRELSESREFERAT 
 
Bestyrelsesmøde d. 20. Januar 2010 kl. 19.00  i klubhuset. 
 
Deltagere:  Lars Sørensen Formand  LS 
  Knud Christensen Kasserer  KC 
  Kim Højmark Ungdomsudvalgsformand KH 
  Charlotte Purup Bestyrelsesmedlem CP 
  Mads Mikkelsen -  MM 
  Flemming Thyssen -  og referent  FT 
 
 
 

1. Godkendelse af referat: 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 3/12 2009 blev godkendt, med den bemærkning at Kim 
Højmark gerne ville hedde ungdomsudvalgsformand i stedet for ungdomsformand. 
 

2. Generalforsamling herunder budget og regnskab: 
Bestyrelsen vil foreslå Jørn Egebjerg som dirigent. 
 
Der var indkommet to ændringsforslag til vedtægterne.  
 
Forslag til ændring af vedtægternes punkt 8: 
 
Vedtægten lyder i dag: 

            Bestyrelsen kan udelukke eller suspendere medlemmer, der har overtrådt klubbens love 
            og bestemmelser eller har skadet klubbens omdømme. 

 
Foreslås af Henrik Dagsberg ændret til: 
Generalforsamlingen kan udelukke eller suspendere medlemmer, der har overtrådt klubbens 
love og bestemmelser eller har skadet klubbens omdømme. Indstillingen til udelukkelse/ 
suspendering sker efter indstilling fra bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen stiller et modforslag til vedtægtsændringen som KC udfærdiger.  
 
Forslag til ændring af vedtægternes Punkt 10: 
 
Vedtægten lyder i dag: 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: formand, kasserer og ungdomsudvalgsformand samt 4 
øvrige bestyrelsesmedlemmer. I valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv, dog bortset fra 
formand og kasserer, hvis udtræden kræver en ekstraordinær generalforsamling. 
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Foreslås Af Henrik Dagsberg ændret til: 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: formand, kasserer, ungdomsudvalgsformand, 
træningsudvalgsformand, kommunikationsudvalgsformand, kortudvalgsformand samt 
skovkontakt. I valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv, dog bortset fra formand og 
kasserer, hvis udtræden kræver en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Bestyrelsens holdning er, at der ikke skal ændres på den nuværende struktur.  
 
Budget og regnskab: 
KC uddelte regnskabet for 2009, som blev godkendt af bestyrelsen. 
 
Underskuddet i budgettet 2010 er for højt. Derfor gennemgik man klubbens budget med 
tættekam og kom ned på et underskud på kr.55.000 som bestyrelsen finder ansvarligt i 
forhold til kassebeholdningen. 
 
Diskussionen gik på, at vi i det nye år skal finde fremtidige indtægtskilder, da det er 
uholdbart med underskud i denne størrelsesorden hvert år. 
 
På grund af økonomien vil man henstille til generalforsamlingen, at der kun udkommer en 
udløber om året. Ligesom en række andre tiltag blev beskåret. Herunder: Tio-mila tur og 
tilskud til nyt klubtøj. 
 

  
3. Godkendelse af bestemmelser: 

Punktet blev udsat til næste møde. 
  

4. Overdragelsesfest: 
Det blev besluttet at droppe årets overdragelsesfest, da bestyrelsen deltager i årets Sport 
Award, og der lige har været afholdt jubilæumsfest. 
 

5. Klubtøj: 
Der var indkommet 12 mail fra klubbens medlemmer omkring valg af nyt klubtøj. På 
baggrund af de indkomne tilkendegivelser og afstemning i bestyrelsen, blev det besluttet at 
der skal arbejdes videre med forslag 3.  
 
På grund af klubbens økonomi, er der ikke tilskud til indkøb af nyt løbetøj. 
 
Bestyrelsen vil i samarbejde med tøjudvalget, finde ud af hvor mange der ønsker at bestille 
klubbens nye løbedragt.   
 

6. Eventuelt: 
Horsens skulle have været arrangør af JFM Mellem den 29/5-2010. Men det er blevet 
besluttet at aflyse løbet på grund af manglende skovtilladelse. 
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BESTYRELSESREFERAT 
 
Bestyrelsesmøde d. 08. Februar 2010 kl. 19.00  i klubhuset. 
 
Deltagere:  Lars Sørensen Formand  LS 
  Kim Taylor  Kasserer  KT 
  Kim Højmark Ungdomsudvalgsformand KH 
  Alex Nielsen  Bestyrelsesmedlem AN 
  Mads Mikkelsen -  MM 
  Flemming Thyssen -  og referent  FT 
 
Afbud: 
  Charlotte Purup 
 

1. Godkendelse af referat: 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 20/1 2010 blev godkendt. 
 

2. Bestemmelser i klubben: 
Første del af bestemmelserne blev godkendt med rettelser fra Kim Højmark.  
Bestemmelserne som blev ændret lyder nu: 
 

Klubblad: 
Udløberen er klubbens klubblad. Medlemmernes opfordres til at sende indlæg til klubbladet.  
Indlæg, som kan skade klubben eller dennes omdømme, anses ikke som egnede til klubbladet. 
 
Hjemmeside: 
Opslag til klubbens hjemmeside indsendes til klubbens web-master i god tid. 
Indlæg, som kan skade klubben eller dennes omdømme, anses ikke som egnede til klubbens 
hjemmeside. 
Via hjemmesiden, linkes der ikke til private hjemmesider. 
Bestyrelsen kan til hver en tid afvise links til andre hjemmesider. 
 
Kontakt til bestyrelsen: 
Bestyrelsen kan kontaktes personligt, pr. brev, via telefon eller mail.  
Bestyrelsen tilstræber at svare inden for 1 uge eller kort tid efter førstkommende bestyrelsesmøde. 

 
Foruden disse bestemmelser er der regler for klubbens økonomiske tilskud.  
LS sørger for at sende økonomidelen rundt og punktet tages med på næste møde. 
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3. Generalforsamling 
De forskellige punkter fra generalforsamlingen blev gennemgået. CP er ved at skrive referat 
fra generalforsamlingen. 
Det punkt der blev mest debatteret var udløberen, og hvor mange gange årligt den skal 
udkomme. På grund af dårlig økonomi og store trykomkostninger, da sponsoren har meldt 
fra, er der kun økonomi til 1 blad årligt. Ønsket fra generalforsamlingen var to blade årligt. 
Bestyrelsen ser om det ikke kan lade sig gøre ved:  
   
 At annoncørerne vil blive ved med at betale det samme, mod at de får rullebannerreklamer 
på vores hjemmeside, som kompensation mod den manglende reklame i udløberen. 
 
Finn Ingwersen skal spørges om det teknisk er muligt at lave rullereklamer på hjemmesiden. 
 
LS sørger for kontakt til annoncørerne. 
 
KH snakker med Finn om rullebanerne. 
 
Dermed ser vi om ikke der kan blive økonomi til to blade. Punktet kommer med på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

 
4. Struktur  

Klubbens struktur blev gennemgået og opdateret. LS sørger for at den kommer på 
hjemmesiden.? 
LS spørger Knud Christensen om han fortsat vil stå for IT og Sport Ident. 
  

5. Opgaver i 2010 
Repræsentantskabsmøde i Forbundet: 
AN ser om han kan tage med LS til Vingstedcenteret den 6. marts. 
LS opfordres til at tage punkt om betaling til ungdomselite med. 
 
Emneaftner: 
Supertirsdage kunne eventuelt krydres med emneaftner, det kunne være: 
 
Før DM’er kan der laves indlæg om skoven evt. af Troels Nielsen. 
Henrik Jørgensen: Informere ungdom/forældre om ATK 
Lars Lindstrøm: Hvorfor satse på ungdom/ om junior VM 
 
Vision 2015: 
Lars vil gerne tage punktet med næste gang, hvad betyder det for os som klub. 
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Klubtøj: 
Efter generalforsamlingen er der kommet mange kommentarer omkring klubtøjet.  
Flere har opponeret mod at vi skifter farve til sort. 
Flere har skrevet ind omkring Trimtex pasform, der ikke passer ældre mennesker. 
 
Der var igen diskussion om farver, mærker og overtræksdragter. Der er ligeså mange 
meninger som bestyrelsesmedlemmer. 
 
Det blev besluttet at vi kører videre med samme kollektion indtil 2013, hvor klubben 
forhåbentlig kan give tilskud til nye løbedragter i forbindelse med påsken. 
  
Efter de kommentar der er kommet efter generalforsamlingen, tror bestyrelsen ikke på at det 
er muligt, at få nok løbere til at købe en ny kollektion uden tilskud, og hvis kun eksempelvis 
30 skifter vil vi blive endnu mere spraglet at se på.   
 
Trimtex skal dog garantere at begge løbebluser kan leveres med samme blå farve. MM 
kontakter Trimtex.   
 
Det er kun løbetøj vi supplerer op med indtil videre, vi tilbyder ingen overtræksdragt. Men 
vi sætter Craft kollektionen i værk. 
 
KH finder ud af hvor mange gamle trøjer der findes i klubben. 
 

6. indtægter/udgifter: 
Set i lyset af det store underskud blev det diskuteret om vi skulle forsøge at skaffe flere 
indtægter eller drosle ned på tilskud og aktiviteter. Der blev besluttet at vi først og fremmest 
skulle forsøge at finde nye indtægtsmuligheder. Nogle af var: 
 
Nyt motionsløb. 
 
Søge tilskud fra fonde. Men mulighederne er ved at være udtømte da vi har været mange 
igennem, og de fleste giver kun en gang. 
 
Firmaløb, måske hotellerne er en mulighed hvis de kender vores koncept. 
 
Adventurerace. 
 
Alle skulle tænke videre på mulighederne, og punktet bliver taget op næste gang. 
 

7. Eventuelt: 
Skal der være bus til div. Match: 
Der er ikke sat penge af på budgettet, og da det ikke er så langt væk i år, er det besluttet at 
droppe bussen. 
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Festudvalget stopper efter årets klubfest, og der skal findes et nyt festudvalg. 
 
LS og MM skal have møde med kortudvalget. 
 
FT syntes vi skulle skille økonomien i ungdomsudvalget op i to. Et regnskab for eliten og et 
for ungdomsudvalget. 
KT vil se på mulighederne. 
 
LS Har fisket en top fem løber fra Tjekkiet. Han starter med at studere på VIA. 
 
 
 
 
 



 
Horsens 

_________________________Orienteringsklub_ 
 
 

BESTYRELSESREFERAT 
 
Bestyrelsesmøde d. 19. april 2010 kl. 19.00  i klubhuset. 
 
Deltagere:  Lars Sørensen Formand  LS 
  Kim Taylor  Kasserer  KT 
  Charlotte Purup Bestyrelsesmedlem KH 
  Mads Mikkelsen Bestyrelsesmedlem AN 
  Flemming Thyssen -  og referent  FT 
 
Afbud: 
  Kim Højmark 
  Alex Nielsen 
 

1. Godkendelse af referat: 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 08/2 2010 blev godkendt. 
 

2. Ansættelse af træner for eliteklasserne/Sportscollege: 
 
Henrik Dagsberg er blevet tilbudt trænerjobbet igen af bestyrelsen, inden for samme 
økonomiske ramme på 40.000 kroner som hidtil. 
 
Henrik har selv lavet et udkast på en ny kontrakt på 48.000 kroner. Kommunen er blevet 
spurgt om de vil give ekstra tilskud til træneraflønning, men det har de ikke økonomi til. 
Der er et par andre punkter i Henriks kontraktudkast, som bestyrelsen ikke kan godkende. 
 
Bestyrelsen vil gerne fortsætte med Henrik, og han tilbydes ny kontrakt, med samme ordlyd 
og økonomisk ramme som for skoleåret 2009/2010. 
 
FT var ikke til stede under denne del af mødet da han muligvis kunne være interesseret i 
trænerjobbet, hvis Henrik ikke ønsker at fortsætte. 

 
3. Kvindeløb: 
 
FT og LS har været til møde med Runners High og Horsens Run. Der er besluttet at 
kvindeløbet skal forsøges gennemført den 5/9 2010.  

  Horsens Run har været ude at søge sponsorer og er godt på vej.  
  Vi forsøger stadig at få en kvinde med i løbskomiteen. 
   

 
4. Udløberen og kommunikation i klubben: 
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Otte af de ti sponsorer der havde annoncer i udløberen, har indbetalt til nye annoncer til 
hjemmesiden. Derfor er der økonomi til stadig at udgive to numre om året. 
 
Svend Aage har forespurgt efter en ”løbernes egen side”, dette mener vi at have på vores interne 
sider. 
Han spørger ligeledes efter et fotoalbum på hjemmesiden. Vi har et fotoalbum men bestyrelsen 
mener ikke at alle skal kunne lægge ind. 
MM tager til klubbens webmaster og hører samtidig fra Ballerups Webmaster, om hvordan 
deres system med rullende fotos på hjemmesiden virker. 
 

 
5. Forslag om køb af beach flag: 
 
Det er bestyrelsens holdning at vi skal have to styk beach flag. LS søger fonde om tilskud. 
MM snakker med Carsten Thyssen om indkøb og gode ideer til udseendet. 

 
6. Forberedelse af medlemsmøde: 
 
Følgende ting var emner der blev foreslået taget op på medlemsmødet: 
  
DOF’s vision 2015. evt. med Gert Nielsen breddekonsulent fra DOF. 
DM mellem ved Tage Baun. 
Hvad gør vi for at få folk til at melde sig til diverse arrangementer? 
Husk der skal laves et arbejde for at vi har en klub. 
Supertirsdag en succes eller fiasko? MM 

 
7. Bordet rundt: 
 
KT skifter Jyske Bank ud med Nordea. Nordea vil ikke sponsorere os, men vi må søge til 
konkrete projekter, så er de villige til at støtte. 
 
KT har stadig ikke købt et regnskabsprogram. Han har kigget på to systemer, men hvis niveauet 
på transaktioner ikke er højere end nu, kan det løses i regneark. KT tygger fortsat om det kan 
være løsningen med regneark, eller han indkøber et nyt system. 
 
MM tog Div. Matchen op, han syntes at Hans Jørgen havde gjort et godt arbejde med at 
opfordre folk til at melde sig til. 
 
MM og LS har snakket om at der skal være B-løb i Stagsrode den 1. oktober. Bent Vestergaard 
er bedt om at tegne kort. 
 
LS afventer svar på om vi må bruge Velling/ Snabegård til påskeløb i 2013. Mads Ingwersen 
ventes at vende tilbage midt i maj.   
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MM og LS har snakket om vi skal byde ind på en af sprint afdelingerne i Dansk Park Tour. 
Bestyrelsens holdning er at vi skal forsøge at få stablet et arrangement på benene. 
 

 
8. Eventuelt: 

 
Den 9.juni skal vi arrangere skolesprint, LS gav en status på arrangementet. 
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REFERAT AF MEDLEMSMØDET 
TIRSDAG D. 15.06 2010 I HORSENS ORIENTERINGSKLUB 

 
 
 
Formand Lars Sørensen bød velkommen. 

 
 

1. Vision 2015: 
Gert Nielsen fra DOF var på besøg i klubben denne aften for at fortælle om Vision 2015.  
 
 

2. DM: 
HOK arrangerer DM-Mellem d. 28. august v. Sukkertoppen. 
Lørdag d. 12. juni var der besigtigelse af stævnepladsen. Der mangler få hjælpere. Man 
regner med ca. 700 løbere denne dag. Der er etableret et godt samarbejde med skovens ejere. 
Tage Baun er stævneleder, og Troels Jensen er banelægger.  
 

 
3. Frivillig hjælp i klubben: 

Formand Lars Sørensen havde på tavlen lavet en oversigt over nogle af de ting; man får 
mulighed for og glæde af, hvis man melder sig ind i Horsens Orienteringsklub. 
Der stod i vilkårlig rækkefølge flg.: 
Klubhus, klubaftener, supertirsdag, veteranklub, skiklub, åbent-hus-arr., faste poster, 
klubblad, hjemmeside, korttegning, lørdagsløb, tirsdagstræning, løb for de yngste børn, 
divisionsmatch, ungdomskurser, talentkraftcenter, fidusløb, SportsCollege, eliteklasser, åbne 
løb, teknisk træning, klubfest, ungdomsklubfest, Thylege, fastelavnsfest, Beringsstafet, 
kvindeløb, sund-idræt-i-byen, skoleløb, aktiv rundt i DK, supermotionist, wild-midt-west, 
juleløb og nytårsløb. 
Klubben har ca. 255 medlemmer. 
Heraf hjælper nogle meget, andre lidt. Med sådan et aktivitetsniveau er der brug for mange 
hjælpere.  
Pt. mangler der: et nyt festudvalg, når årets klubfest er afholdt; hjælp til hjemmesiden; hjælp 
til klubhusvagter og til lørdagsløb.  
Derudover har klubben en aktiv bestyrelse. 
Man kan kommunikere på mange måder til bestyrelse og udvalg. Man kan henvende sig 
personligt, man kan ringe, eller man kan sende en mail, og nogle får i den forbindelse mange 
mails. Husk derfor, at bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er frivillige folk, som også har 
familie og arbejde. 
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4. Supertirsdag: 
Supertirsdag har nu eksisteret i ca. ½ år.  
Tak til de medlemmer, der har arrangeret og sørget for supertirsdag i det ½ år.  
Supertirsdag har været en kæmpe succes – ca. 70-80 medlemmer har deltaget og spist i 
klubhuset.  
Der blev fremsat ønske om, at to familier deles om vagten. En mulighed kan være, at man 
selv finder sig hjælpere. 
Det er ikke meningen, at supertirsdag skal give overskud; det skal blot lige løbe rundt.  
En årstilmelding blev foreslået. 
Det blev også nævnt, at det skal huskes, hvad der er klubbens kerneydelser. 
 
 

5. Nyt fra bestyrelsen: 
HOK er medarrangør af kvindeløb i Horsens d. 05.09 2010 på 5 km.  
Der skal bruges ca. 25 hjælpere på dagen – ca. fra kl. 08.00. 
Der er en forventning om et lille overskud på ca. kr. 15.000,- til HOK. 
Det blev foreslået, at alle deltagere næste år får en t-shirt. 
 
Der er d. 14.08 2010 udtagelsesløb i Vrads til Midgårdsormen. Jørgen Christoffersen står for 
dette udtagelsesløb. 

 
 

6. Evt.: 
Rengøring: Der er meget sand og jord i baderum og klubhus. Vis hensyn – tag evt. selv lige   
kosten eller støvsugeren. 
 
Klubbanner: Er bestilt v. Carsten Thyssen. Der kommer 2 beachflag inden  
fredag d. 18.06 2010. Skal ud sammen med klubteltet. 
 
Thylege 2010: 43 tilmeldte. 
 
Materiel: Pas godt på materiellet, og aflever det rengjort efter løb, f.x. lørdagsløb. Hvis 
noget er gået i stykker, så giv Karsten Stald besked. Vådt materiel må IKKE pakkes ned! 
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BESTYRELSESREFERAT 
 
Bestyrelsesmøde d. 04. oktober 2010 kl. 19.00  i klubhuset. 
 
Deltagere:  Lars Sørensen Formand  LS 
  Kim Taylor  Kasserer  KT 
  Kim Højmark Ungdomsudvalgsformand KH 
  Mads Mikkelsen Bestyrelsesmedlem AN 
  Flemming Thyssen -  og referent  FT 
 
Afbud:  Charlotte Wilsky 
  Alex Nielsen 
 

1. Godkendelse af referat: 
 
Referatet blev godkendt uden tilføjelser. 
 
 

2. Fiduspokal: 
 
Der blev fundet en kandidat, som hele bestyrelsen bakkede op om. 
 
 

 
3. Bestyrelsen 2011: 
 

På valg: 
Lars Sørensen (ønsker genvalg) 
Kim Højmark (ønsker ikke genvalg) 
Alex Lund Nielsen (ønsker ikke genvalg) 
Flemming Thyssen (ønsker genvalg) 
 
Kim arbejder videre med at finde en ny ungdomsudvalgsformand. 
Lars arbejder på at finde en afløser for Alex. 

   
 

4. To mål for klubben 
 
 

De to mål for klubben blev drøftet.  
Familier (hvordan rekrutterer vi flere familier) 
Lørdagsløb (Hvordan får vi flere deltagere) 
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Flere familier: 
Vi henstiller til breddeudvalget at de kommer med et samlet oplæg, for hvordan vi 
rekrutterer og fastholder familier. 
 
Lørdagsløb: 
Da ovenstående punkt sandsynligvis griber ind i lørdagstræningsløbet, afventer vi svar fra 
breddeudvalget. 

 
 

5. Bordet Rundt: 
 
Supertirsdag: Aase Thyssen regner med at der kan findes klubhusvagter til supertirsdage i 
2011. 
 
Vi henstiller fra bestyrelsen af, at deltagerne skal melde sig til, så klubhusvagten kan sikre 
sig, at der er mad nok til alle. 
 
Der er kommet indbydelse fra Henrik Dagsberg omkring årets Night Champ. Vi bakker op 
om arrangementet, ved at stille kortfil og sportident til rådighed. 
 
Der gives ikke tilskud til ungdomsløberne fra Horsens Ok, der selv skal tilmelde sig direkte 
til Henrik Dagsberg. 
 
Mads har fået svar fra Keld Sønnichsen angående sprint i Horsens næste år. Vi kan selv 
bestemme datoen.  
 
Bestyrelsen drøftede det uheldige sammentræf at Norgesturen, er arrangeret på samme tid 
som divisionsmatchen. 
 
Der har været problemer med Sport Ident brikker til DM Lang. Lars Sørensen snakker med 
Knud Christensen omkring opgradering af klubbens system. 
 
Bestyrelsen vil gerne have en til at skrive om åbne løb på hjemmesiden. LS opfordrer 
klubbens medlemmer til at melde sig til at skrive til hjemmesiden. 
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BESTYRELSESREFERAT 
 
Ekstra bestyrelsesmøde d. 17. november 2010 kl. 19 ved formand Lars Sørensen. 
 
Deltagere:  Lars Sørensen Formand  LS 
  Kim Taylor  Kasserer  KT 
  Alex Lund Nielsen Bestyrelsesmedlem AN 
  Mads Mikkelsen -  MM 
  Kim Højmark -  KH 
  Charlotte Purup -  og referent  CP  
 
Afbud fra:  Flemming Thyssen 
 
 
 

1. Godkendelse af referat: 
Punktet blev udsat til bestyrelsesmødet d. 06.12.10. 
 
 

2. Brev modtaget fra Aase Thyssen til drøftelse: 
Bilag udsendt inden mødet. 
Supertirsdag: LS har lavet en mangel-liste til køkkenet, hvorpå vagten kan notere 
mangler/ønsker. 
Tilmelding til supertirsdag: Fastholdes. 
Tirsdagsvagt på nettet: Må gerne lægges på hjemmesiden, dog minus tlf. numre. 
Klubmesterskab: En fejl, at klassen D70 var ”faldet ud” af klubmesterskabet. Fejlen er rettet. 
Divisionsturnering: Reglementsændring bliver allertidligst rettet fra 2013, da forslaget er 
sendt videre til planudvalg.  
Reglement tages med på medlemsmødet i 2012. 
Brugen af hjemmeside ifm. oplysninger: Ændring og flytning af medlemmer på baner ved 
f.x. divisionsturnering bør meddeles personligt.  

            Bestyrelsen synes naturligvis også, at vi har en god klub ☺. 
 
 

3. Divisionsturneringen -  Er der opbakning fra bestyrelsen og 
medlemmerne: 
Bestyrelsen fastholder, at HOK fortsat deltager i divisionsturneringen og ønsker at medvirke 
til en positiv tilgang dertil. Divisionsmatcher skal fremover tælle med i Championpokalen. 
En mulighed kunne derudover være fælles aftensmad eller lignende efter sidste match. 
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4. Bestyrelsen 2011: 
Der arbejdes videre med forskellige forslag frem til bestyrelsesmødet d. 06.12.10. 
LS arbejder videre ift. udvælgelse og opstart af nyt regnskabssystem. 
 
 

5. Godkendelse af klasser til klubmesterskabet: 
Bilag udleveret inden mødet. 
Godkendes, note om banelængder bortfalder. 

 
 

6. Sport Award 2011 – Hvem skal vi indstille og drøftelse af vores deltagelse: 
Drøftes på bestyrelsesmødet d. 06.12.10 

 
 

7. Forslag fra dele af breddeudvalget om gratis løb i januar og februar: 
Forslaget afvises af bestyrelsen. 
 
 

8. Hjemmeside: 
Drøftes på bestyrelsesmødet d. 06.12.10. 
 
 

9. Lørdagsløb - Starttidspunkt og hvor mange baner må vi indprikke på 
forhånd (pt. 50 stk.): 
Drøftes på bestyrelsesmødet d. 06.12.10. 
  
 

10.  Festudvalg – Festudvalget stopper ved årets udgang – Har vi et nyt: 
Opslag sættes i klubbladet. 
 
 

11.  De 2 mål for klubben: 
Drøftes på bestyrelsesmødet d. 06.12.10. 
 
 

12.  Budget 2011: 
Foreløbige tal blev uddelt til bestyrelsen. Punktet udsættes til bestyrelsesmødet d. 06.12.10. 

 
 

13.  Eventuelt: 
Udløberen: Der mangler indlæg i klubbladet. Bestyrelsen fastholder, at der skal udkomme et 
klubblad halvårligt. Punktet tages med, når der skal lægges nyt budget. 



 
Horsens 

_________________________Orienteringsklub_ 
 

Pandelamper til udlån: Nogle lamper trænger til udskiftning af batterier. Bestyrelsen bevilger 
penge til indkøb af nye batterier. 
Møde i Nordkredsen: LS deltog. Klubben kan risikere stigning i medlemsafgift til forbundet.  
Nyt løb: LS og KT har deltaget i møde vedr. nyt løb, som Vestjysk Bank og Jørn Simmenæs 
vil lave. Løbet skal bestå af maraton, halvmaraton, børnemaraton m.m.. Derudover vil 
Vestjysk Bank og Jørn Simmenæs gerne markedsføre de allerede eksisterende løb i Horsens. 
Bestyrelsen er lidt bekymret ift. sponsorer. Bestyrelsen afventer yderligere info.  
MM: Er ved at planlægge 4 teknik-træninger i foråret 2011. 
 


