
 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 12/5-2020 kl. 19.00, Skype                    

Vært historik 

Dato 21/5 20/6 20/8 24/10 19/1
1 

19/12 18/2 5/3 22/3 20/4 12/5 

Vært Ulrik Lone Kell Lone Jan Jeanette Ingen 
forplejning 

Kent Skype Skype Skype 

 
 

1. Generalforsamling, hvornår? Forslag i maj via nettet - Lone 
a. Udsendelse af regnskab - er tilgængelig på SIL 
b. På valg: Kent, Kell, Ulrik er på valg, hvad med revisor? Derudover de to suppleanter: Eskil og Henrik 
c. Revisor: Jan Thomsen på valg, villig til genvalg 
d. Forplejning: Pizza, øl, vin, vand og slik 
e. Dirigent, Finn Hother har accepteret 
f. Årsberetning skal udsendes - er udsendt 
g. Særlige punkter  
h. Pan præstation - er besluttet 
i. Opdatering af Pan figuren (mangler emblemer fra en del år) - Kent påtager sig opdateringen 
j. Æresmedlem 

Ad. 01. Diskussion af muligheder for afholdelse af generalforsamlingen under de givne omstændigheder med Corona krise. 
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. maj 2020 klokken 19:00 som et online Zoom møde. Der laves et proforma møde kort 
før generalforsamlingen, så folk får muligheden for, at finde ud af hvordan Zoom virker.  
Jan udsender indkaldelsen, som han modtager fra Kell. 
Der planlægges en mere festlig samling senere på året når mulighederne for at samles igen er tilstede. 

 
2. Individuelle træningsløb - Lone 

a. Status 
Stigning i deltager antal, mange uden klubtilknytning 

b. Planlægning frem til sommer 
c. Planlægning i sommerferien 
d. Efter sommer? Afhænger af klubtrænersetuppet 

Ad. 02. Lone orienterede om det ny setup med træningsløbene, som løber hen over hele ugen. Der planlægges at fortsætte 
konceptet hen over sommeren. Indtil videre ser det ud til at være en succes, men det kræver også noget arbejde at planlægge.  
Efter sommerferien vurderes den fremtidige træning under iagttagelse af trænersituationen. 
 

3. Ungdomstræning og børnetræning, status – Jeanette 
Ad. 03. Ungdoms og børnetræningen har fundet en udformning der ser ud til at fungere. Der har været ca. 80 løbere i skoven og 
der har været afholdt såvel børne som ungdomstræning. 

 
4. Kr. him- Jeanette 

Ad. 04. Der er stor usikkerhed omkring muligheden for afvikling af Kristi Him Løbet. Der er lavet et stort forabejde for at sikre, at 
arrangementet kan leve op til alle tænkelige sikkerhedsregler i forhold til Corona. Den endelige beslutning tages i ungdomsudvalget. 
(Efterfølgende kan nævnes, at løbet blev afholdt under tilfredsstillende betingelser.)  

 
5. Ny løbstilmelder, Bent Nielsen vil gerne stoppe 

Ad. 05. Kell forhører sig hos mulige afløsere. 
 

6. Etablering af breddeudvalg - Lone + Ulrik 
Ad. 06. Det er vedtaget at der skal etableres et breddeudvalg og der er sat et beløb af til at igangsætte projektet. Der skal findes en 
eller flere tovholdere, som kan løbe ideen i gang og bidrage til koordinering af aktiviteter. 
 

7. Skole OL,  henvendelse fra Nina Hoffmann. Hvad er klubbens holdning?  (Bilag 1) – Jeanette 
Ad. 07. Bestyrelsen er enig om, at klubben skal give et tilskud til projektet. 

 



 

8. Status på økonomi – Kell 
Ad. 08. Kell gav udtryk for, at økonomien på trods af mange usikkerheder ser fornuftig ud. 

 
 

Korte punkter: 

 
9. Ny klubtræner - Lone 

a. Status ingen ansøgninger 
 

10. Donere indtægter fra individuelle løb, igangsat - Lone 
 

11. Forsikring af udstyr, når det ikke befinder sig på matriklen - Kell  
 Kell tegner en forsikring, hvorefter Pan arbejder videre på, at klubberne via DOF kan tegne en billig fælles forsikring 

 
12. Præsentations tavle v. Sil. etablering forår 2020? 

 
13. Er der behov for en ny medlemstype? For personer, der gerne vil hjælpe, men som ikke er så aktive? 

 
 
Evt. 
 
John Holm har påtaget sig at gennemføre et introkursus på trods af vanskelige omstændigheder. Der har været 8 personer på 
venteliste og John starter op i slutningen af maj med en samling som tager udgangspunkt ved Ørnereden. Vi håber det hele flasker 
sig og ser frem til at møde et hold ny skarpe orienteringsløbere i klubhuset i nær fremtid. Tak til John. 
 
 
Punkter hvert kvartal: Opfølgning på økonomi  
 
Næste møde: Der er ikke fastsat dato for næste møde, som ligger efter generalforsamlingen. 
 
Bilag 1 

DOF har valgt at spare skole OL væk i skoleåret 20/21. Det betyder at vi ikke kan afholde det lokale skolemesterskab i regi 
af skole OL. 
 
Når vi afholder et lokalt skole OL, får vi 5000 kroner plus 10 kroner pr elev hvilket er 8.000 kroner plus 5000 kroner for 
hvert skolesamarbejde vi indgår. I alt skulle vi i år have haft 22.000 kroner for det lokale skole OL Desuden ville vi få en del 
udstyr så som beachflag mv, medaljer og skole OL står for annoncering mv. Desuden har Føtex gennem skole OL 
sponseret frugt og vand. 
 
Vi har afholdt skolemesterskab gennem mange år uden at have de store udgifter, maks til dækning af en pokal. Hvis vi vil 
afholde det i 2021, så skal vi selv stå for at afholde alle udgifterne og stå for annonceringen. 
 
DOF betaler 100.000 kroner til Skole OL for at orienteringsløb kan være på programmet. Men modsat så var der i år 
planlagt 26 lokale stævner i orienteringsløb rundt i landet, samt tre finale dage i Aarhus. 
 
Hvis vi siger at til de 26 lokale stævner er et gennemsnits deltagerantal på 400 elever, hvor der var tilmeldt 800 elever i 
Aarhus, så vil alle klubberne til sammen få 234.000 kroner, derudover ville OK Pan have fået 15.000 kroner for at 
arrangere finalen, desuden ville klubberne have fået 5000 kroner for hvert skolesamarbejde, de har etableret. 
 
Måske er skole OL en stor udgift for DOF, men det giver mulighed for at mere 10.000 skoleelever får en tur i skoven og 
klubberne ikke har udgifter forbundet med dette. Jeg synes vi skal gå i dialog med DOF om at dette ikke er et 
hensigtsmæssigt sted at spare. 

 


