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BESTYRELSESREFERAT 
 
Bestyrelsesmøde d. 23. januar 2013 kl. 19.00  i klubhuset. 

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

 
1. Godkendelse af referat: 

 
Referat godkendt uden tilføjelser 
 

 
2. Generalforsamling 

 
Bestyrelsen foreslår Jørn Egebjerg som dirigent. 
 
LS informerede om hvad han ville tage op i hans beretning på generalforsamlingen. 
 
Der er ingen indkommende forslag til generalforsamlingen. 
 
PM genopstiller. 
Runa genopstiller ikke, Trine Ravn foreslås i stedet. 
 
KT gennemgik regnskab og budget 2013. 
 
KT tager kopier af regnskab med.  
LS tager kopier af Formandens beretning. 
MM tager kopier med af ungdomsudvalgetsberetning. 
 

 
3. Arrangementer: 

 
Kvindeløb: 
 
KT og FT arbejder videre med kvindeløb. 
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Påskeløb: 
 
Der mangler en speaker. 
 
Beringsstafet: 
 
LS søger Energi Horsens Fonden om tilskud til  beringsstafetten. 

            
            Der har været afholdt møde i det nye udvalg. Det kører godt. 
 
 

   
4. Klubvagter: 

 
Det ser ud til alle klubvagter bliver besat. 
 

5. Eventuelt: 
 

LS efterspørger en til at tage med til nordkredmøde. 
 

LS havde haft fat i kommunen, klubhuset er ikke godkendt til overnatning som det er nu. 
Der mangler røgalarmer, brandslukningsudstyr og flugveje. RI undersøger det. 

 
MM informerer om at Horsens Kommune holder et kursus om at udvikle elite idrætten i       
klubberne. Der skal være minimum 5 deltagere fra klubben. MM, BA og Hans Jørgen Vad 
vil gerne være med. KT vil gerne deltage på økonomidelen. LS vil deltage i de sidste fire 
møder. 

 
            PM har fået lov til at sætte pandelamperne i kælderen.       
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BESTYRELSESREFERAT 
 
Bestyrelsesmøde d. 8.04.2013 kl. 19.00  i klubhuset. 

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

Og referent  TR 
    

 
1. Godkendelse af referat: 

 
Referatet blev godkendt uden tilføjelser. 
 

2. Påskeløbet – bestyrelsens kommentarer 
 

Bestyrelsen glæder sig over, at klubben kan trække et så stort arrangement. Bestyrelsen 
opfordrer stævneledelsen og funktionslederne til at skrive deres gode råd ned, så arrangører 
af kommende løb kan bruge det. Det skal lægges på hjemmesiden ligesom 
bestyrelsesreferater. 
Der er ros fra Bestyrelsen for et flot arrangement og ros fra andre klubber til HOK for god 
service og klubsynlighed.  

 
3. Kvindeløbet: 
 

Afholdes søndag den 8. september. Flemming og Kim har brug for at mødes med Lars og 
Aase til et indledende møde. Hjemmesiden er en udfordring da det er ren programmering og 
derfor svær at arbejde med.   

  
4. Alle får ordet: 

 
Per forsøger at sætte klubbens pandelamper til salg efter Bestyrelsens anmodning. Og 
ungdomsudvalget indkøber nye. 
Kim har sendt 5 rykker nr. 2 ud og vurderer at de fleste af disse penge ikke kommer ind.  
Vi skal måske overveje at ændre i vedtægterne i forhold til frist for udmelding og betaling til 
DOF. 
Mads foreslår fortræning i Stenbjerg forud for Bøgested Rende.  
Tirsdagstræningen er gået i gang. Der var 29 børn første og 7 til voksenintroduktion.  
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Ideer til at søge Horsens Kommunes Udviklingspulje, hvor ansøgningsfristen er blevet 
udskudt: fx Find vej-kort ved Fængslet, Hovedgård og Brædstrup.  
Rugballegård-arbejdsgruppe har givet en bro over søen første prioritet, orienteringsstier har 
fået prioritet 4, men koster ikke så meget og kan måske alligevel blive en realitet. Mads har 
en svensk artikel, som fortæller om hvordan OK Landehof har etableret stier.  
Mads stiller hold til Vejlestafet, men Britta tager det også med til møde. 
Breddeudvalget vil være intro-værter ved de tre tirsdage efter Find Vej.   
Trine: Thomas Kokholm overtager webmaster jobbet fra Finn og hjemmesiden går i luften 
1. juni. Inden da tilbyder kommunikationsgruppen undervisning til kommende redaktører. 
Gitte Mønster snakker direkte med Thomas Kokholm om, at Per og Gitte skal kunne 
redigere i medlemslisten.  
Britta: Dejligt at der er stor tilslutning til divisionsmatch med nyt pointsystem. 
Sydkredsen har forslag til ændring af vedtægter til Jysk/Fynsk stafet: lave kortere ture og 
færre klasser, men Træningsudvalget er ikke enige i: Klasser og banelængder skal være som 
DM – for at kunne bruge det som fortræning. Tage med som input til næste klubledermøde. 
Lars/breddeudvalget vil gerne omdøbe tirsdagstræning til familieorientering.  
Aase stopper som klubvagtkoordinator – resten af året skal man henvende sig til Lars. 
I 2015 skal vi arrangere DM stafet. Århus 1900 vil gerne reklamere for dobbeltarrangement. 
Mads, Kim, Britta, Hans Jørgen, Ole og Lars skal med til Horsens Kommunes 
klubudviklings-tilbud. 
Jakob Ravn har 80 års fødselsdag, men bestyrelsen giver ingen gave. Så hvis man deltager, 
er det som privat person. 
Night Champ: hvad er relationen til HOK? Overskuddet går til PAN, men løbet kan ikke 
afholdes uden lån af klubbens udstyr. Stil spørgsmål til næste klubledermøde?   

 
5. Opførsel til åbne løb og andre løb: 

 
På baggrund af oplevelser fra Påskeløbet kan vi lave en brainstorm på næste møde, som evt. 
kan blive til en liste/gode råd til medlemmerne. Men ideen er droppet. 

 
6. Eventuelt: 
 

KUM. Britta spørger til drøftelser af KUM og Lars fortæller, at der er nedsat et udvalg 
under DOF’s ungdom.  
 
Næste møde er mandag 3. juni. Og der drøfter vi om de næste møde skal være mandage.  


