
 
Horsens 

_________________________Orienteringsklub_ 
 
 

BESTYRELSESREFERAT 
 
Bestyrelsesmøde d. 18. januar 2012 kl. 19.00  i klubhuset. 

 
Deltagere:  Lars Sørensen Formand  LS 
  Kim Taylor  Kasserer  KT 
  Mads Mikkelsen Ungdomsudvalgsformand MM 
  Per Mønster  Bestyrelsesmedlem PM 
  Flemming Thyssen -  og referent  FT 
  Runa Iversen    RI 
 
Afbud  Charlotte Wilsky   CW 

 
1. Godkendelse af referater: 

 
Referatet blev godkendt uden tilføjelser. 
 
 

2. generalforsamling: 
 
 
 

Budget/Regnskab:  
 

Regnskabet blev gennemgået årets overskud blev kr. 16.183,55.  
Budget for år 2012 som skal fremlægges på generalforsamlingen blev gennemgået. 

 
Beretning:  

 
Formandens beretning blev gennemgået. 

 
Ungdommens beretning blev gennemgået. 

 
Forslag:  

 
Der er stillet fire forslag til generalforsamlingen.  

 
Bestyrelsen foreslår at træningsudvalgsformanden skal have fast plads i bestyrelsen. Så 
bestyrelsen herefter består af en formand, en ungdomsudvalgsformand, kasserer, 
træningsudvalgsformand og tre menige bestyrelsesmedlemmer. 

 
Henning Hansen har stillet forslag om at kontingentet stiger med 200 kroner, og lørdagsløbs 
arrangørerne selv må beholde overskuddet.  
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Bestyrelsen støtter ikke forslaget. 
 

Lis Larsen stiller et forslag om at der skal være passivt medlemskab i klubben. 
 

Svend Aage Sørensen foreslår også at der skal være passivt medlemskab i klubben. 
Kontingent 300 kroner.  
 

 
Bestyrelsen fremsætter forslag om at passivt medlemskab skal koste 400 kroner, og følge DOF 
regler, hvilket betyder ingen O-løb overhovedet. (LS skriver endelig tekst til generalforsamling) 
Resten af kontingenterne foreslår bestyrelsen uændret.  

 
 Valg:  

 
LS modtager genvalg 
KT modtager genvalg 
FT modtager  genvalg 
CW ønsker ikke genvalg 
Britta Ank Pedersen foreslås til posten som træningsløbsudvalg. 
Nikolaj Nielsen modtager genvalg som revisor 
Jørn Egebjerg modtager genvalg som revisorsuppleant.   

 
 

Godkendelse af den udsendte målsætning: 
 

Målsætningen er ikke færdigrevideret endnu. Det sker først i den nye bestyrelse. 
 
 

3. Klubblad/ hjemmeside: 
 
Bestyrelsen har modtaget et brev fra Irene Mikkelsen omkring at hun godt kunne tænke sig et 
webbaseret klubblad. Hun har samlet en gruppe med Gitte Christensen, Tove Straarup og Gitte 
Dyrlund.  

 
 Bestyrelsen støtter ideen men fastholder indtil videre vores trykte blad to gange årligt. 
 
    

 
4. Årets arrangementer: 

 
Udtagelsesløb: Mads har fundet banelægger, Nikolaj Nielsen. Men mangler stadig en 
stævneleder. Mads tager den selv hvis der ikke findes andre.  

 
Kvindeløb: Kvindeløbet bliver den 4. maj. 
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Beringsstafet: Bliver den 14/8. Der kommer til at mangle folk i udvalget fra 2013. 
B – Løb: 9/9 2012 på sukkertoppen, LS og RI arbejder på at finde en stævneleder. 

 
Find vej dag: 28/4 afholdes find vej i Bygholm park. 

 
Naturløb for skoleelever: 13/6 er der naturløb for skoler i Bygholm Park. 
    
5. påskeløb 2013: 

 
Der er fundet stævnepladser i begge skove, men der arbejdes begge steder på noget bedre. 

 
Der er fundet en del funktionsledere, men enkelte mangler endnu. 

 
6. Træningsuvalg/ andre udvalg: 

 
Ungdomsudvalget mangler en til to personer. 

 
Breddeudvalget er besat. 

 
Træningsløbsudvalget er nedsat. 

 
 

7. Eventuelt: 
 

For at lette KT administrationsmæssigt, vil han gerne finde en person, der vil stå for 
medlemsregistrering og opkrævning af kontingenter. PM vil gerne være behjælpelig hermed. 

 
MM har bestilt klubovertræksdragter. Løbetøjet venter han lidt med at bestille og prøver at 
samle flere bestillinger.  

 
MM bestiller et lille lager. 

 
   
 
 

 
. 
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Referat generalforsamling 2012 
 

Generalforsamling for Horsens OK tirsdag den 24. januar 2012. kl. 19.00 i Klubhuset. 
 
1. Valg af dirigent: 

 
Jørn Egebjerg blev valgt som dirigent. 
 

2. Formandens beretning: 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Ungdomsudvalgets beretning ved Mads Mikkelsen blev fremlagt. 
 
Britta Ank Pedersen orienterede omkring de nye tiltag der foregår i træningsudvalget. 
Udvalget er blevet nedsat og er godt i gang med at koordinere aktiviteterne med de andre 
udvalg i klubben. 
Teknisk træning bliver nu over hele året i stedet for kun i januar/februar. Ca. en gang per 
måned. Teknisk træning foregår sammen med lørdagsløbene. Udvalget tager sig af alt 
ekstra arbejde. 
Derudover har udvalget afholdt en aften omkring afholdelse af lørdagsløb. 
Retningslinjerne er revideret og de skal benyttes af arrangørerne. 
Stafethold bliver næste opgave for udvalget. 
 

3. Forelæggelse af revideret regnskab: 
 

Kim Taylor fremlagde regnskabet. Årets overskud blev kr. 16.183,55. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag: 
 

A bestyrelsen: 
Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændring af vedtægterne: 
Paragraf 10: Første afsnit. 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: formand, kasserer, ungdomsudvalgsformand, og 
træningsudvalgsformand. 
samt 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Paragraf 20: punkt 6 b. Valg af. 
i lige år: Kasserer, træningsudvalgsformand og 1 bestyrelsesmedlem 
i ulige år: Ungdomsudvalgsformand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Forslaget enstemmigt vedtaget. 
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B Henning Hansen: 
Foreslår at forhøje kontingentet med 200 kr. 
 
Vedtaget blev ikke sat til afstemning men trukket efter debat. 
 
 
C Lis Larsen: 
Lis foreslår at lave et medlemskab, med et lavere kontingent, for dem der ikke kan holde ud 
til at deltage i o-løb. Men gerne vil blive ved med at være medlem af klubben og 
veteranklubben. 
Lis trak forslaget. 
 
D Svend Aage Sørensen:  
For at fastholde medlemstallet foreslår jeg at der indføres et passivt medlemskab på f. eks. 
Kr.300.-   
Som passivt medlem kan der deltages i sociale arrangementer og eventuel lørdagsløb, men 
uden stemmeret til generalforsamling. 
Et medlem som ønsker at ændre til passivt medlemskab meddeler dette til kassereren. 
 
Svend Aage Sørensen trak forslaget. 
 
E Bestyrelsen: 
Bestyrelsen foreslår at der indføres et kontingent for passive medlemmer. 
Kontingentet fastsættes i 2012. til kr. 400,-. 
Definitionen på et passivt medlem følger forbundets vedtagelse som lyder: 
Passive medlemmer har ikke adgang til idrætsudøvelsen. 
Det er den eneste begrænsning udover at Forbundets blad ikke modtages. 
Det passive medlem har stemmeret på generalforsamlingen og kan deltage i klubbens øvrige 
aktiviteter. 
Det betyder at det passive medlem ikke kan deltage i nogen form for orienteringsløb, 
herunder træningsløb.  
Nuværende medlemmer der ønsker medlemskabet ændret til passiv skal give klubbens 
kasserer besked senest den 15.2. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 

 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig. 

 
 

6. Valg af: 
 
a. formand 



 
Horsens 

_________________________Orienteringsklub_ 
 

Lars Sørensen blev genvalgt. 
 
b. kasserer 
Kim Taylor blev genvalgt. 
 
c. 2 bestyrelsesmedlemmer 
 
Charlotte Wilsky ønskede ikke genvalg  
Britta Ank Pedersen blev valgt ind som formand for træningsudvalget. 
Flemming Thyssen blev genvalgt. 
 
d. revisor 
Nikolaj Nielsen blev genvalgt. 
 
e. revisorsuppleant 
Jørn Egebjerg blev genvalgt.  
 
Bestyrelsen består herefter af følgende: 
 
Formand. Lars Sørensen 
Kasserer: Kim Taylor 
Ungdomsudvalgsformand: Mads Mikkelsen 
Træningsløbsudvalgsformand: Britta Ank Pedersen 
Menige Medlemmer: Per Mønster 
     Runa Iversen 
     Flemming Thyssen 
 
7. Eventuelt: 
 
Troels Jensen reklamerede for thylegene ved Thorup strand. Den Der kan løbes på 
nytegnede orienteringskort. Arrangementet foregår den 15-17/6. 
 
Karen Sieg ville gerne have besked hurtigst muligt, hvis der er flere der vil bo med klubben 
i påsken. 
 
Henrik Dagsberg reklamerede for Night Champ. 
 
Hans Jørgen Vad reklamerede for teknisk træning. 
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BESTYRELSESREFERAT 
 
Bestyrelsesmøde d. 02. februar 2012 kl. 19.00  i klubhuset. 

 
Deltagere:  Lars Sørensen Formand  LS 
  Mads Mikkelsen Ungdomsudvalgsformand MM 
  Britta Ank  Træningsudvalgsformand BA 
  Per Mønster  Bestyrelsesmedlem PM 
  Flemming Thyssen - og referent  FT 
  Runa Iversen    RI 
 
Afbud  Kim Taylor  Kasserer  KT 

 
1. Godkendelse af referater: 

 
Referatet blev godkendt uden tilføjelser. 
 
 

2. Tilbageblik på generalforsamlingen: 
 

Der kom ikke deciderede nye opgaver på generalforsamlingen.  
 
Der blev diskuteret passivt medlemskab, indtil nu er der syv medlemmer der har meldt sig over.    

 
 

3. Klubbens målsætning - til drøftelse og godkendelse: 
 

Målsætninger blev gennemgået. 
 
FT prøver at gruppere. 

   
 

4. Hvad sker der i det nye år: 
 

Træningsudvalg: Der er seks i det nye træningsudvalg. BA informerede kort om det nye udvalg, 
og de opgaver der er taget fat på. Der ligger plan over de tekniske træninger på hjemmesiden. 
Træningsudvalget kommer med oplæg til divisionsmatch og udtagelse af stafethold.    
 
Forslag om beskrivelse af de arbejdsopgaver, som vi mangler hjælpere til. 

 
Klubfest, der skal snakkes med Anita og Gitte, om de vil fortsætte med arrangere klubfest, og 
om der skal være flere i udvalget. 
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Britta foreslår et udvalg der primært tager sig af de sociale arrangementer i klubben. For 
eksempel i forbindelse med novemberaftener, divisionsmatcher, læringsture, klubture til 
påskeløb og nordjysk. 

 
Der skal være en kommunikationsstrategi i klubben. Vi vil høre udvalget der forestår netbladet, 
om de vil udvikle en kommunikationsstrategi for klubben. Både med hensyn til ekstern og 
intern kommunikation. Britta vil tage fat i udvalget.  
 
   
5. Påskeløb - Status: 

 
LS har ansøgt kulturudvalget om kr. 8.000 

 
6. Eventuelt: 

 
 
LS tager til repræsentantskabsmøde 
 
Der er spurgt om vi skal på facebook, det tages med til kommunikationsudvalget. 
 
Vi vandt forbundets breddekonkurrence om flest nye medlemmer i januar måned.  

     
 
 

 
. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 



BESTYRELSESMØDE 

Torsdag den 26. april kl. 19.00 i klubhuset. 

 

Referat 

Deltagere:  Lars Sørensen Formand      LS 

  Mads Mikkelsen  Ungdomsudvalgsformand  MM 

  Britta Ank    Træningsudvalgsformand  BA 

  Per Mønster    Bestyrelsesmedlem  PM 

  Runa Iversen    Referent    RI     

Afbud:  Kim Taylor    Kasserer    KT 

  Flemming Thyssen      FT 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendes. 

 

2. Godkendelse af klubbens målsætning og måske handlingsplan. 

Klubbens målsætning godkendes. 

 

3. Bordet rundt ‐ Alle får ordet 

Mads: Ønsker mere fokus på opdatering af kort  

D. 26/5 holdes der udtagelsesløb til landshold u16, junior og senior i Stagsrode. Lørdagstræningløbet er 

flyttet til Skablund, da der ikke kan skaffes skovtilladelse til både udtagelsesløb og træningsløb.  Af samme 

grund er den tekniske træning i Stagsrode aflyst. 

Skoleorientering starter op d. 2/5 med orienteringsmøde for skolelærere. Der er 6 tilmeldte. 

 



Britta: træningsudvalg afholdt træning d. 24/3 om sprint. Antal deltagere omkring 13 stk. Træningen forløb 

planmæssigt. 

Træning d. 21/4 blev aflyst pga. for få deltagere. Tilmeldte 6 stk. 

Kommunikationsudvalg: Trine Ravn er tovholder for gruppen. Gruppen har som det første valgt at kikke 

nærmere på hjemmesiden herunder det tekniske, struktur og indhold. 

 

Per: oplever at veteranklubben lever deres eget liv i forhold til resten af klubben. For at sikre et forsat godt 

samarbejde, foreslår LS, at vi især til påskeløbet 2013 forsøger at blande sammensætningen af hjælpere på 

tværs af alder. 

BA forslår at vi kan underudvalg/veteranklubben at deltage i bestyrelsesmøder på skift. 

 

Runa: Konfirmationsgaver har mange problematikker. Det er tidskrævende da det er svært at gennemskue 

hvem der skal konfirmeres hvornår. Samtidig er der mange familiemedlemskaber, hvor konfirmanderne er 

passive. Det besluttes at stoppe med disse gaver. 

Udlejning af klubhus. Det besluttes at vi forsat kun udlejer klubhuset, hvis arrangementet har et islæt af 

orientering. Der er givet tilladelse fra Horsens kommune til at vi må tage penge for udlejning. 

 

Lars: Ved møde i Sport Horsens fik Nicklas Mønster et legat på 1000 kr.  

LS har deltaget i møde i ”Grønt råd” ved Horsens kommune. Hans Bang‐Hansen er som formand for teknik 

og miljø også formand for ”Grønt råd”. 

Der diskuteres emner til medlemsmøde. 

 

4. Arrangementer – Beringsstafet – Påskeløb m.fl. 

Ingen kommentarer 

 

5. Drøftelse af forslagene vedr. forbedring af området ved søen, 

herunder vores holdning. 

Der indkaldes til møde efter sommerferien, hvor der bliver nedsat en arbejdsgruppe. 

6. Drøftelse af forhøjelse af startafgift for ikke medlemmer, jvf. mail fra Irene. 



Ved lørdagsløb sættes taksten således: voksne medlemmer af DOF betaler 20 kr., ikke medlemmer betaler 

40 kr. Ungdomsmedlemmer af DOF betaler 10 kr., ungdomsløbere, der ikke er medlem af DOF betaler 20 

kr. 

Ved tirsdagsløb: alle ungdomsløbere løber gratis, voksne 10 kr. 

Ændringerne sker pr. 1/8 2012 

 

7.    Eventuelt 
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BESTYRELSESREFERAT 
 
Bestyrelsesmøde d. 4. juni 2012 kl. 19.00  i klubhuset. 

 
Deltagere:  Lars Sørensen Formand  LS 
  Mads Mikkelsen Ungdomsudvalgsformand MM 
  Britta Ank  Træningsudvalgsformand BA 
  Per Mønster  Bestyrelsesmedlem PM 
  Flemming Thyssen Referent  FT 
  Runa Iversen    RI 
  Kim Taylor  Kasserer  KT 

 
1. Godkendelse af referat: 

 
Referatet blev godkendt uden tilføjelser. 
 
 

2. Besøg fra veteranklubben: 
 

Finn Grynderup, Ole Christensen og Aase Thyssen var mødt frem som repræsentanter for 
veteranklubben. 
 
Klubhus: 
Veteranklubben tager sig af klubhuset. De syntes det kører godt med, at de spørger om 
penge til de forskellige projekter, i stedet for et fast budget. 
 
Anke over rengøringen, der er ikke altid gjort rent fra uge til uge. Veteranklubben henstiller 
til at der udarbejdes en liste over hvad der skal gøres rent på uge basis, og en gang om 
måneden. 
 
Veteranklubben tager over med hensyn til indkøb af toiletpapir, sæbe, krus og øvrige 
forbrugsvarer. 
 
Passivt medlemskab: 
 
10 veteraner har taget imod tilbuddet om passivt medlemskab.  
 
Klubaften/ vagt: 
 
Der er ikke mange der skriver sig på frivilligt mere. 
Mange bliver sat på tirsdagsvagt med tvang. Der er mange der har meddelt at de ikke ønsker 
at være vagt længere. Konsekvensen kan være at der ikke bliver tirsdagsvagt hver uge i det 
nye år, hvis opbakningen ikke bliver større. 
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Problematikken tages med på medlemsmødet. 
 
 
 Udsætning af poster til tirsdagsløb: 
 
Veteranklubben henstiller til at kortene er der i god tid, og at tallene står placeret korrekt på 
masterkortene. 
 
Veteranklubben har fuld forståelse for at det er skrivebordsbaner om tirsdagen, men 
henstiller til at posterne placeres ved genstande der ikke forandrer sig fra år til år. Der 
henstilles også til at undgå de mest tilgroede områder. 
 

 
3. Medlemsmøde: 

    
       Dagsorden er sendt ud, der er følgende punkter: 

1. Klubbens målsætning (LS) 
    

2. Klubbens arrangementer: 
 

Beringsstafet (LS) 
Kvindeløb (FT) 
Åbne løb(LS) 

  
3. Påskeløb 2013 (FT) 

 
4. Kommunikation (Trine Ravn) 

 
5.  Nyt fra bestyrelsen 
     Klubvagt om tirsdagen, hvad forventer medlemmerne der er i køkkenet.  
     Stafetsammensætning(BA) 
     Klubtur(MM) 

            Find vej (LS) 
             

 
4. Markedsføring af klubbens arrangementer: 
 

Hvordan markedsfører vi vores arrangementer bedre.  
Der er dalende interesse for vores arrangementer. Vi skal være bedre til at kommunikere 
arrangementerne ud til klubbens medlemmer, der skal være ambassadører. 
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5. Eventuelt: 
 

Ole Christensen meddeler at budgettet angående korttegning til påsken overskrides. Han 
sender nye budgettal. 
LS Informerer om at vi har lagt billet ind på JM klassisk i 2014 den 17. august. Vrads er 
foreløbig løbsområde. 
 
Vi prøver at få divisionsmatch i 2014 i Rosenvold. 
 
Vi skal arrangere DM stafet i 2015. 
 
PM havde fået et tilbud på ny hjemmeside til 5.000 kr. plus moms, tilbuddet er sendt videre 
til  kommunikationsudvalget. 
 
BA efterlyste at mailadresser blev opdateret, KT vil se på det i forbindelse med overdragelse 
af medlemsregistrering til PM og Gitte Mønster. 
 
MM havde været stævneleder på udtagelse til landsholdet. Der var problemer med 
briklæseren. Kai Skoubo har bestilt en ny. 
 
MM efterlyser lille SportIdent sæt til tirsdagstræning. MM tager fat i Kai Skoubo og hører 
om hvad han har.  
 
FT har fået sendt et projektoplæg fra Randers omkring find vej i Randers, FT har sendt 
oplægget til LS. 
 

 
. 
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BESTYRELSESREFERAT 
 
Bestyrelsesmøde d. 30. august 2012 kl. 19.00  i klubhuset. 

 
Deltagere:  Lars Sørensen Formand  LS 
  Mads Mikkelsen Ungdomsudvalgsformand MM 
  Britta Ank  Træningsudvalgsformand BA 
  Per Mønster  Bestyrelsesmedlem PM 
  Flemming Thyssen - og referent  FT 
  Runa Iversen    RI 
  Kim Taylor  Kasserer  KT 

 
1. Godkendelse af referat: 

 
Referat godkendt uden tilføjelser 
 
 

2. Tilbageblik på medlemsmødet: 
 

Klubvagter: 
LS tager fat i Aase og siger at hun ikke skal frede folk, men sætte dem på. Der 
skal informeres omkring hvad der er til tirsdagsvagter. 
 
Målsætning: 
Målsætningen tages op til revision hvert år i bestyrelsen. 

 
3. Arrangementer: 

 
Påskeløb: 
Stævnepladsen bliver ved Hjøllund hallen. 
Der mangler stadig en overdommer. 
 
Beringsstafet: 
Det blev en kæmpe succes med fuld deltager antal, der har været meget ros til 
stævnet efterfølgende. 
Fem fra orienteringsklubben går ud af udvalget, der er to nye der har meldt sig 
og to der er måske. 
KT og LS indbyder de fire til møde omkring arbejdsopgaverne. 
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Kvindeløb: 
Horsens Run har trukket sig fra samarbejdet. FT kontakter Smuk kvindeløb og 
hører om vi kan komme med på deres koncept.  
 
Åbne løb 2014/2015: 
JFM i 2014 og DM stafet 2014, skovene er ikke fastlagt. RI spørger       
derhjemme omkring stævneleder til JFM. 

      
   

 
4. Container indkøb: 

 
Der er foreslået at der indkøbes en container til materialer til klubhuset. 
Bestyrelsen er positivt stemt for at materialerne samles, LS spørger kommunen 
hvad der er muligt. PM spørger på pris på pavillon. 

       
Karsten Stald har spurgt om lov til at indkøbe poster og stativer, bestyrelsen 
har givet ham lov. 
 
 

5. Eventuelt: 
 

Eigil Nielsen har spurgt omkring en fast pris til Thylege, og om klubben vil 
dække eventuelt underskud.  
Bestyrelsens holdning er at der skal meldes en fast pris ud og klubben dækker 
underskuddet. 
Det samme gælder andre klubture. 
 
FT spørger Aase om hun vil lave rengøringsplan over klubhuset. 
 
BA informerer om at der gives tilskud til klubmesterskabet i Tirsbæk. 
 
MM har fornyet trænerkontrakten med Hjalte indtil sommeren 2013. 
 
RI informerer om at hun trækker sig fra bestyrelsen ved næste 
generalforsamling.  
 
 
 



 
Horsens 

_________________________Orienteringsklub_ 
 
 

BESTYRELSESREFERAT 
 
Bestyrelsesmøde d. 08. oktober 2012 kl. 19.00  i klubhuset. 

 
Deltagere:  Lars Sørensen Formand  LS 
  Mads Mikkelsen Ungdomsudvalgsformand MM 
  Britta Ank  Træningsudvalgsformand BA 
  Per Mønster  Bestyrelsesmedlem PM 
  Flemming Thyssen - og referent  FT 
  Runa Iversen    RI 
  Kim Taylor  Kasserer  KT 

 
1. Godkendelse af referat: 

 
Referat godkendt uden tilføjelser. 
 

 
2. Aktiviteter mellem kl. 8-16: 

 
LS har mange arrangementer i arbejdstiden. Naturløb, veteranklub, møder eliteidræt, 
kommune, find vej projekter, og så videre. 
LS kan ikke blive ved at forsvare at tage fri fra arbejde til arrangementer i arbejdstiden.  
Bestyrelsens holdning er at vi først og fremmest skal passe arbejdet, så må vi sige nej til 
arrangementer der ligger i arbejdstiden.  
  

3. Arrangementer: 
 
Sukkertoppen: Der har været holdt evalueringsmøde. Der var 363 deltagere + 50 på åbne 
baner. Den store søgning til de åbne baner gav problemer med kort. Det var oppe at vende 
om der skal være printer i teltet til åbne baner. Ellers forløb stævnet efter planen. SI på 
børnebane var et stort hit. 
 
Klubmesterskabet: Klubmesterskabet var henlagt til Tirsbæk i Vejle til deres åbne løb. 
Erfaringerne var gode, der var 5 deltagere mere end ved sidste års klubmesterskab, flere var 
positive over at det var lagt sammen med åbent løb. 
 
Kvindeløbet: FT har kontaktet Løberen om vi kan være med i deres løbs serie Smuk 
kvindeløb. Kravet er at løbet skal afvikles sidst i august eller først i september. 
Beringsstafet: Der mangler en stævneleder til Beringsstafetudvalget. Vi har fundet de 
funktionsledere der skal til. Eigil Nielsen, Ole Søgaard og Martin Dyrlund er trådt ind i 
udvalget. 
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Påskeløb: Jørgen Jørgensen er overdommer. P-Plads er på plads til 2. og 3. etape. 
  

   
4. Godkendelse af rengøringsplan: 

 
Ens støvsugning i lofterne. 
Tidspunkter for dobbeltrengøring præciseres. 
Støvsuge i forgang og baggang inden gulvvask. 
Der gives 2.000 kroner i januar og februar. 
 

5. Fiduspokal: 
 
Der blev taget beslutning om, hvem der skulle modtage årets fiduspokal. 

 
6. Klubvagter 2013: 

 
Vi afventer og ser hvad der sker med planen i klubhuset. Men punktet skal tages op på 
generalforsamlingen.  

 
 

7. Budget for Thylege: 
 
Budgettet godkendt. 

 
8. Sport Award: 

 
Bestyrelsens holdning er at vi skal indstille hvis der er kandidater. 

 
9. Eventuelt: 
 

BA efterspørger hvem der er træneruddannede i klubben. MM laver liste. 
 
Kommunikationsudvalget vil gerne præsentere deres nye hjemmeside for bestyrelsen, den 
30. oktober i klubhuset kl. 19.30.  
 
23. juni er der divisionsmatch i Bøgsteg rende (ca. 3 timers kørsel væk), der blev diskuteret 
om det var en ide at lave klubtur eller flytte løbet til lørdag. BA kontakter de andre første 
divisionsklubber angående deres holdning. 
 
DM stafet og lang er næste år på Møn. MM vil høre om vi kan bestille 40 sovepladser på 
forhånd til fast pris. MM bestiller på Møn. 
 
BA booker overnatning på Fanø til DM sprint og Ultra Lang. 
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MM har bedt Kai Skoubo købe ekstra brikker, så der er et sæt Sport Ident til 
tirsdagstræningen. 
 
Der blev snakket om pandelamper til klubben. MM undersøger om vi skal indkøbe samlet. 
 
BA har hørt at det er nye løbere der efterspørger hvor der kan købes Emit Brikker. Link 
lægges på hjemmesiden, hvor de kan købes. 
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BESTYRELSESREFERAT 
 
Bestyrelsesmøde d. 3. december 2012 kl. 19.00  i klubhuset. 

 
Deltagere:  Lars Sørensen Formand  LS 
  Mads Mikkelsen Ungdomsudvalgsformand MM 
  Britta Ank  Træningsudvalgsformand BA 
  Per Mønster  Bestyrelsesmedlem PM 
  Flemming Thyssen Referent  FT 
  Kim Taylor  Kasserer  KT 
   

Afbud: 
Runa Iversen    RI 

    

 
1. Godkendelse af referat: 

 
Referatet blev godkendt uden tilføjelser. 
 

2. Bestyrelsen 2013: 
 

RI går ud af bestyrelsen, LS melder ud på hjemmesiden at vi mangler en afløser. 
 

3. Udlån af klubhus til fester og arrangementer: 
 

  LS vil spørge Jørn Skovby, omkring udlån af klubhus.  
  Klubhuset kan udlånes til arrangementer der har orienteringsmæssigt formål.   
    

 
4. Tab af Sport Ident brik: 

 
Bestyrelsen mener ikke at tabte Sport Ident brikker skal erstattes til lørdagsløb, så længe 
problemet ikke er større end det er nu.  

 
5. Indtegnede kort til lørdagsløb: 

 
Der har været diskussion omkring kort til forud ind prikkede kort til lørdagsløb. 
Træningsudvalget vil analysere på de forskellige uger i henhold til terminslisten, samt 
analyse på den procentvise banefordeling, og forsøge at ramme antallet bedre end i dag. 
Antallet af kort meldes ud til banelæggerne. 
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6. Budget/regnskab: 
 

Regnskabet ser rigtig godt ud. De forskellige udvalg blev gennemgået. 
 
Bestyrelsens oplæg er at udløberen skal bibeholdes, som den er i dag med to trykte numre 
om året. 
BA tager med til kommunikationsudvalget, at bladet skal have en fast plads i klubhuset. 

 
7. Eventuelt: 

 
Der er møde i det nye beringstafetudvalg den 12.12.12. LS vil deltage i mødet. 
 
Der er ikke kommet afklaring på kvindeløbet endnu. 
 
KT har lukket regnskabet for Beringsstafetten, overskuddet blev på kr. 62.500 til hver klub. 
 
Bestyrelsens holdning er at ungdomsløberne skal have lov at løbe til påskeløbet. 
 
MM skal melde ind i januar omkring arrangementer til 2014. MM syntes vi skal byde ind 
med et forårsløb i 2014. 
 
MM har taget kontakt til Christian Bobach omkring at tegne et sprint kort over Brædstrup. 
Christian vil komme med et tilbud. 
 
BA Har booket overnatning på Fanø til DM-sprint og DM-ultralang. 
 
Træningsudvalget laver tur til Div. Match i Bøgsted Rende i Thy den 23. juni. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 


