
 
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 19. juni kl. 19.30 - 22.00 på Sil. 
Vært:  Camilla 
Vært historik 

Dato 6. marts 12.april  19. juni      

Vært Kell Jeanette Camilla      

 
 

1. Besøg af Jeppe Ruud, projekt tanker - 20 -30 minutter 
Ad. 1  Jeppe Ruud var inviteret for at fortælle om forskellige overvejelser i forbindelse med planlægning af mulige 
indtægtsgivende arrangementer.  
Udgangspunktet er, at der er en direkte sammenhæng mellem antallet af deltagere og indtægtens størrelse. Der skal 
nøje overvejes hvilke opgaver det kan betale sig selv at udføre, og hvilke der skal varetages af eksterne. Eksempelvis 
vil tidtagnings opgaverne ofte med fordel kunne overlades til eksterne. 
Da de fleste arrangementer overvejende vil være medlems drevne, er det yderst vigtigt, at de personer der hjælper til 
også føler at de hjælper klubben og på den måde får noget ud af deres arbejde. 
Sponsorer vil kunne forbedre økonomien, men der vil ofte ligge et stort arbejde i at søge og efterfølgende pleje 
sponsorer. 
Vigtige overvejelser for større arrangementer er tidspunkt, lokalitet og målgruppe. 
En enig bestyrelse gav Jeppe mandat til at gå videre med et egentligt oplæg til et nyt klubarrangement. 
 

2. Diskussion af DOF medlemskaber – Lone  
Ad. 2 DOF arbejder videre med et koncept for medlemskaberne, bestyrelsens vil følge arbejdet og løbende forholde 
sig til konceptet. 
 

3. Opfølgning på økonomi – Kell 
Ad. 3 Kell gennemgik status for klubbens økonomi i forhold til det budgetterede. Overordnet set ser økonomien fin 
ud i dette forlængede regnskabsår..  
 

4. Femina – Lone - Kort evaluering til brug for Input til kommende evaluerings møde med Aller.  
Ad. 4 Punkter, som umiddelbart er blevet bemærket under stævnet er: 
for få toiletter, en vandpost er for lidt for 10 km løberne, genovervej udlevering af både nr og t-shirt - t shirt bringes efter 
udleveringen i værdiopbevaring. 
Førstehjælpsudstyr bør være en del af Aller pakken, herunder plaster, isposer mv. Aller skal medbringe standard 
trafikskilte. D. 16. august vil der være en mundtlig evaluering med Aller samt mulighed for at give klubbens input til 
næste års jubilæumsløb, Per Dahl og Jan Hauerslev deltager i mødet.  
 

5. Klubtræner kontrakt – Lone 
Ad. 5 Enkelte punkter i den ny trænerkontrakt blev tilrettet og kontrakten med den ny klubtræner er efterfølgende 
offentliggjort på hjemmesiden. 
 

6. Møde med Steffen Wich 
a. Tirsdag d. 28 august kl 19.30, mødes afholdes på Silistria.  
b. Dagsorden hvordan kan klub og elitecenter Aarhus samarbejde? 

Ad. 6 Nærmere info om indhold og deltagere aftales på næste bestyrelsesmøde 
 

7. Opfølgning på Nordkredsledermøde d. 6/6 - Kell 
a. DOF medlemsskab 



 
 
 

 

Ad. 7 Kell deltog i mødet Nordkredsledermødet lederne i Nordkredsen og orienterede bredt om indholdet, som 
havde berørt regler og beregninger  for divisionsmatch, diskussion af pointgivning, samt forslag om personligt 
medlemsbidrag til forbundet. 
Der blev endvidere besluttet, at ubrugte skovpuljemidler kan overføres til efterfølgende år. 
Langtidsterminslisten 
NK har DM Nat, Sprint og Ultralang i 2023. Arrangører fastlægges i 2019, så vi skal tænke på at byde ind. 
 
Træning af børn og unge (TBU) projekt 
Et 4 års DOF-projekt (gerne mere, men DIF-bevilling er som udgangspunkt kun 4 år), som Tue Lassen er tovholder på. Det 
består af 4 elementer: 
1) Bog "Træning af Børn og Unge orienteringsløbere" - både fysisk og online. 
2) DOF træneruddannelse ændres, så den opsplittes i flere typer og 3 niveauer (matchende kompetenceprofiler) 
3) Et online-trænerforum (der er jeg nok lidt skeptisk omkring aktivitet/udbytte) 
4) Klubprojekter. Både Pan og Horsens OK har haft pilotprojekter. Mads Mikkelsen fortalte om Horsens OK's B&U-træning. 
Den ligner til forveksling vores, og varierer stort set kun på, hvilken ugedag, der er træning. 
Målsætningen er, at der i 2021 er B&U-træning i 40 klubber, projekter i 20 klubber, 50% stigning i konkurrencedeltagelse og 
ikke mindre end 7% medlemsfremgang! (lidt ambitiøst) 
Der vil være opstart på egentlige klubprojekter i november, ligesom træneruddannelsen. Netværksmøder starter i NK 23/8 og 
ansøgning om at være med har deadline 1/10.  
 
DIF/DGI foreningspulje 
Puljer på 45 mio kr/år i fire år - mange penge! Der er tre kategorier af støtte: <25.000 kr, 25-100.000 kr, 100.000+ kr. 
Der kan søges via medlemstal.dk, og det er efter sigende let. Ingen tidsfrist. Der kan også søges til materiel. Klart noget, vi 
skal have øje på! 
 
Personligt medlemsskab af DOF 
Det blev vedtaget på Repræsentantskabsmødet, at man skal kunne være personligt medlem af DOF, dvs. uden 
medlemsskab af en klub. Diskussionen på klubledermødet gik mere på, hvorvidt det var en god ide og mindre på, hvordan 
det skulle gøres. Udfordringen som jeg ser det, består i at gøre det attraktivt nok, så man kan få fat i de individualister, der 
aldrig kunne forestille sig at melde sig ind i en klub, men på den anden side ikke gøre det så attraktivt, at medlemmer melder 
sig ud af klubberne. En svær balancegang. 
Ændringen af DOFs love indebærer, at det er HB, der skal udarbejde både aktivitetstilbud og kontingent. Det betyder (Kells 
tolkning) - at klubberne ikke tvinges til noget. DOF's udgangspunkt er at tage udgangspunkt i Find Vej og O-track. Målet er at 
få kontakt til 4000 personer, som allerede er registreret i Find Vej databasen og i 2021 at have fået 500 enkeltpersoner som 
medlem af DOF _og_ 500 ordinære klubmedlemmer! Det kan altså også ses som et forsøg på at lokke individualisterne ind i 
klubberne. 
 
Skovpulje 
Der blev præsenteret 4 forskellige scenarier omkring skovpuljen. Fælles var en overgang til en fond, dvs. der vil være 
opsparing fra år til år. Det betyder også en kendt udgift for DOF og dermed budgetsikkerhed. Scenarierne vekslede fra den 
nuværende model på 60% tilskud til en model på 100% tilskud, men kun for mesterskabsstævner. Dog fortsat med et 
maksimum pr. stævne. 
 

8. Evaluering af “Find vej” 
Ad. 8 Der er en generel opfattelse af, at der er for lille udbytte af FindVejI dagen, både i forhold til markedsføring af 
o-løb men også i forhold til tilgang af nye medlemmer efter arrangementet. Der bør findes et nyt koncept, men hvad det 
mere præcist skal gå ud på, er ikke klart. Der må overvejes om vi selv kan gøre noget. 
 

9. Evaluering af klubtur 
 

Ad. 9 Der har generelt været udtrykt stor tilfredshed med årets klubtur. Det var et fint arrangement med pæn 



 
 
 

 

deltagelse, godt vejr og mange aktiviteter. 
Arrangementsudvalget deltager i en del af det kommende bestyrelsesmøde, hvor der skal diskuteres klubtur og 
klubfest. 
 

10. Pan-Posten’s fremtid 
Ad. 10 Camilla har tilbudt sig som ny redaktør af PanPosten. Camilla har en række ny ideer til, hvordan et klub blad 
kan udformes og distribueres og i større udstrækning anvende sociale medier i udbredelsen. 
Den trykte version skal som udgangspunkt afvikles, der bliver dog for mulighed for tilvalg af en trykt version. 
 
 

11. Intro efter sommerferien og markedsføring? 
Ad. 11 Diskussion af, om der skal tages skridt til at tilbyde et intro-forløb efter sommerferien. Hvis forløbet først kan 
igangsættes omkring starten af september, bliver det svært at nå at bibringe ny medlemmer nok fortrolighed med 
orienteringen til, at de vil føle sig hjemme i den mørke skov i slutningen af oktober. 
Jan har tilbudt at forestå voksen introen til foråret. Vi vil forsøge at lægge introen så tidligt som muligt i forhold til 
sommertids start. 
 

12. Næste kvalifikation til DM hold. 
Ad. 12 Ebbe har taget de indledende skridt til markedsføring.  

Der blev gjort opmærksom på, at der er sammenfald mellem kvalifikationen og JEC og World Cup. Dette kan ahave 
indflydelse på tilslutningen.  

Korte punkter:  
 

● Pan klubaften - aflyst skal vi prøve med en ny dato? 
Møde med løb-, kort og træningsudvalg 

■ Punkter på mødet: Hvad er målene i udvalgene? Hvordan får vi flere aktive i udvalgene? 
■ Bemanding af træningsudvalget 

 
● Folleren -Lone  

○ Er betaling for kørsel på plads? Takster + info 
○ Betræk? Hans Bloch har fået en aftale med Teko centeret i Aarhus - bliver monteret omkring sommer 
○ Kort der viser hvor bilen må parkeres ved OMA? 
○ Logo + navn? 

 
● Evt nyt projekt til aktiv udnyttelse af indendørs og udendørsarealer på AUH. 

 
● Input fra mødet “Sportens visioner” i Aarhus  d. 13. Juni, Søren Bobach var klubbens repræsentant 

 
● Opdatering af hjemmeside - Jan 

○  Rasmus Holm vil gerne gøre et forsøg sammen med Jan Bille  
 

● JWOC status - Kell 
 

● ESAA info - Jeanette/Lone 
 

● SportsIdent udstyr? -  Jeanette 



 
 
 

 

 
● indSPARK - hvordan gik det? Kell 

 
● Billeder til Sil. Status?- Kell 

 
● Præsentation af sponsorer på hjemmesiden 

○ Præsentations tekster fra sponsorer, er de på plads? - Jan 
 

● fornyet kontrakt med Løberen kontrakten mangler kun underskrift 
 

●  
 

 
Info: 

● True skov projektet, hvor Frank Linde deltager på klubbens vegne. Beskrivelsen af visionerne for projektet kan 
findes på Naturstyrelsens hjemmeside. 

 
● Skanderborg Find vej projekter (varetages af Flemming Nørgaard) 

○ Grønt lys for Højvangs projektet omkring gymnasiet, kort tegningen går i gang 
○ Flere Find vej muligheder 

 
Evt. 
 
Dato for næste møde:     16. august 2018 klokken 18:30 
 
Punkter hvert kvartal: 

- Opfølgning på økonomi  
 
 


