
 

Bestyrelsesmøde d. 12. Januar kl. 19.30 - 21.00. VIRTUELT MØDE  
 
Vært historik 

 
Afbud: Eskil og Kim 
 

1. Regnskab 2020 - Kell 
Referat: Regnskabet ser fornuftigt ud og ser ud til at blive et bedre resultat end budgetteret. Dette skyldes flere ting: 

a. Både Ungdoms- og Eliteudvalget har ikke kunnet bruge de budgetterede midler pga. Corona. 
b. Vi har fået en del projektmidler. Disse projektmidler er øremærket til bestemte aktiviteter, som ikke er afholdt 

endnu. 
c. Ekstra ikke-budgetterede indtægter: 

 
2. Dato for generalforsamling 

a. Den 16/3 kl 19.30, virtuelt. 
 

3. Anvendelse af Corona bevillingen fra Sallingfonden? 
a. Benyttes til at få gang i klublivet igen, evt som tilskud til en klubtur i efteråret. 

 
4. Intro for nye løbere - Lone 

a. Virtuelt træneroplæg + intro.  En kort introduktion online til kort og orienteringsløb og ugentlig online trænere. 
Thomas tager det med til “En ny start” projektmøde. 
 

5. Overdragelse af sekretærfunktioner. (Sekretærjobbet forbliver i en periode ubesat. Alle sekretærfunktioner fordeles 
midlertidigt blandt bestyrelsen og suppleanterner) er der brug for afklaringer?  

a. Henvendelser om arrangementer. Lone har fået en henvendelse om et arrangement den 1. Maj. 
b. Kent overtager midlertidigt kortsalg og køber ny printer til det formål. 

 
6. Træning for 65+ gruppen - Lone 

a. Ivan Christensen og John Holm har sagt ja til at være 65+trænere. Konceptet starter tirsdag d. 9/3 kl 10.00. 
Markedsføringsplan er aftalt, herunder i et blad, der omdeles til alle 60+ årige i Aarhus Kommune. 

b. Tilbuddet er åbent for alle, men møntet på det ældre segment, specielt er oplægget, at man kan gå banerne. 
 

7. Træningstilbud og markedsføring - Lone 
a. Da der opfordres til at man bliver hjemme, er alle fællestræninger aflyst. Der skal derfor fokus på kommunikation 

og markedsføring. Til info blev Nisseløbet set af godt 8200 personer, der var 157 downloads af kort, mange 
kommentarer og en del indtægter i december, 

b. Klubtræninger laves af Andreas og Simon, under Corona-nedlukningen. Der skal være begynderbane hver gang - 
og så må vi lave et system med at erstatte bortkomne poster i løbet af ugen, for de forsvinder viser erfaringen 
desværre..De åbneorienteringsløb planlægges og koordineres af Anne-Mette og Ida. 
 

8. Diverse aktiviteter - Lone 
a. Danmarksindsamlingen. Vi benytter en kort begynderbane fra klubtræningen i uge 4 (d. 25-31 januar) og 

markedsfører den som en gå-venlig bane Thomas laver en flyer, som man kan tages ved startposten med info 
om klubbens tilbud. 

b. “Sommer i vores natur” se bilag 1. Der skal ikke gøres yderligere fra vores side 
c. “We walk”/” Danmark går sammen” bilag 2.  Pan deltager i uge 6 d. 12-14/2 (starten af vinterferien), med to 

let/begynder baner på henholdsvis 3 og 6 km. Begivenheden bliver en del af “En ny start” projektet.  Andreas 
laver baner, sætter poster ud og samler ind. 
 

9. Strategi - Thomas + Lone 

 

Dato 9/6 11/8 15/9 20/10 24/11 12/1 

Vært Lone  Kell Jeanette Eskil Jan Skype 



 

a. Offentliggjort før jul 
Thomas har plakater klar til ophæng i klubhuset. 

b. Status på “Pan-post special” forventes omdelt til påske (afhængig af Corona situationen). 
i. Thomas og Camilla har planer om flere forskellige udgaver med forskellige målgrupper, både klubben 

internt og eksterne samarbejdspartnere. 
c. Strategiarbejde i elite og ungdom, er der inviteret? - Thomas ansvarlig for elite og Jeanette ansvarlig for ungdom. 

Der bliver inviteret når Corona restriktionerne tillader det. 
d. Strategimødet med trænings, arrangement og bredde er endnu ikke i kalenderen - Lone 
e. Strategimødet med løbsudvalget (ubemandet, Hanne og Bent har valgt at stoppe) - ? 
f. Skovudvalget (ubemandet, Søren har valgt at stoppe)? 

i. Punkt på næste bestyrelsesmøde, hvordan skal de fremtidige udvalg sammensættes? 
 

10. Pan mailadresser? - Lone 
a. Udskydes til næste møde 

 
Info og status punkter: 
 

11. Afslutning af 2020 
a. Indsamling af årsberetninger fra udvalgene - Lone  

Enkelte bidrag mangler, forventet udsendelse sidst i januar 
b. Udsendelse af medlemskontingenter for 2021 - Kell 

i. Klar til udsendelse. 
 

12. Status, på placering af likvider - Kell 
a. Forløber planmæssigt 

 
13. Status på logo og sponsor logoer på Folleren? - Thomas  

a. Udskydes til næste møde 
 

14. Status, forsikring af udstyr, når det ikke befinder sig på matriklen? -Kell 
a. Forsikring tegnet og betalt. 

 
15. Status, bålhytte? - Kim 

a. Udskydes til næste møde 
 

16. Status kommunikationsudvalg, Lone indkalder til et møde i januar 
 

17. Kort opdatering fra skovarbejdsgruppe - Kell 
 

18. Aftale med ESAA (er der noget nyt?) - Udkast til partnerskabsaftale modtaget. Lone, Kell og Jeanette gennemser og 
drøfter med DOF og ESAA. 
 

Evt.  
 
Punkter hvert kvartal: Opfølgning på økonomi  
Næste møde: d. 25/2 kl 19-21 
 
Fremtidige punkter 
Klubtur til Slovenien 
 
 

 



 

 

Bilag 1 

Hej 
(Sendt til alle kontaktpersoner i o-klubber, der deltog i Sommer i Vores Natur) 
 
I sommers lancerede vi en række orienteringsruter med naturformidling, og dem lavede vi jo heldigvis, så de kan bruges hele året - 
hvis man lige ser bort fra, at de hedder "Sommer i Vores Natur". 
 
Jeg tænker, at vi skal have ruterne i spil igen i januar, hvor der kommer landsdækkende fokus på gåture. Denne gang skal jeg nok 
lave 95% af arbejdet. 
 
En simpel plan 
Lad os gå efter det største udbytte med den mindst mulige indsats. Jeg opretter derfor en Facebookbegivenhed for hver af ruterne 
fra Sommer i Vores natur, og så tilmelder jeg dem til ikke bare én men to landsdækkende oversigter over gåture i starten af 2021. 
 
Det eneste, jeg har brug for hjælp til, er at dele Facebookbegivenheden for jeres rute i et par lokale Facebookgrupper. I løbet af 
januar vender jeg tilbage med et forslag til en tekst, du kan bruge til det - eller du kan sende det videre til klubbens Facebookadmin. 
 
Jeg indrømmer, at en Facebookbegivenhed ikke er optimal, når aktiviteten ikke er bundet op på et bestemt tidspunkt. Derfor vil jeg 
skrive tydeligt, at man også kan gå turen på andre dage. Lad os se, om ikke det går alligevel. :-) 
 
Landsdækkende kampagner for gåture i starten af 2021 
Der er Danmarks Indsamling i starten af februar, og diverse foreninger inkl. flere o-klubber plejer at arrangere løbe- og gå-aktiviteter 
i perioden op til indsamlingsshowet på TV. Aktiviteterne giver et mindre bidrag til indsamlingen, men mindst lige så vigtigt giver det 
ekstra synlighed til både indsamlingen og foreningerne. 
 
Det plejer primært at være løbeture, men i år bliver det nok primært gåture. Det er der to grunde til: 
Corona-restriktionerne gør, at løbeklubberne ikke kan løbe afsted i store gruppe, som de helst vil. 
Danmarks Indsamling falder sammen med en stor landsdækkende gåkampagne, som jeg ikke må fortælle ret meget om endnu. 
Mellem os, så står Danmarks Radio bag, og de store idrætsorganisationer er gået med. For at det ikke skal være løgn, kommer det 
til at kulminere på dagen for Danmarks Indsamlings TV-show d. 6. februar. :-) 
Vi skal udnytte de muligheder for at gøre o-sporten og o-klubberne synlige.  
 
Udover ruterne fra Sommer i vores Natur, er aktiviteter som motionsorientering, åben træning, selvtræning, virtuel træning og 
lignende også helt oplagte. Giv mig gerne et praj, hvis I har planer i den retning i starten af 2021. Her kommer I selv til at lave lidt 
mere af arbejdet, men jeg har gode guides mm. klar til jer her: 
https://foreningsfif.dk/danmarksindsamling 
 
Mine roller 
For at lægge alle kortene på bordet, så varetager jeg både DOF's og Danmarks Indsamlings interesser her. Jeg er pt. ansat begge 

steder. Det er forklaringen på min insider-viden.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jakob Lind Tolborg 
Klubudviklingskonsulent 
Dansk Orienterings-Forbund (DOF) 
Tlf. 3025 2310 

 

https://foreningsfif.dk/danmarksindsamling


 

 
 

Bilag 2 

 
Kære forening 
  
Måske I så med i lørdags, da DR offentliggjorde ’Sammen i bevægelse’ til Sport 2020. Det er dette store 
projekt, som landets store idrætsorganisationer og DR går sammen om i 2021. 
  
Som vi tidligere har skrevet til jer om, så vil den første bølge af ’Sammen i bevægelse’, have fokus på gang, 
og vi håber, I vil være med! 
Vi har lanceret kampagnesitet www.danmarkgaarsammen.dk, hvor vi i 2021 vil synliggøre gang-tilbud. 
  
Det betyder blandt andet, at vi allerede i uge 4-7 afvikler WE WALK, hvor vi håber, I har lyst til at invitere 
danskerne med ud og gå. 
Hvis I kunne være interesseret i at bakke op om WE WALK og Danmark går sammen, er I meget velkomne 
på vores korte webinar i morgen aften, tirsdag den 5. januar kl. 19 til 20. 
  
På webinaret, kommer vi omkring følgende: 

● Hvad er Danmark går sammen? 
● Hvordan kan I være med og bidrage med en gå-tur i WE WALK? 
● Hvordan forholder vi os til Corona? 
● Spørgsmål fra jer. 

  
I deltager i mødet ved at følge DETTE LINK (vær gerne klar 18:55). 
  
Vi glæder os til at se jer. 
  
Mange hilsner, 
Bevæg dig for livet – Løb og gang 
  
  
Thomas Lind 
Visionsprogramleder 
  

 
  
Bevæg dig for livet – Løb og gang 

DGI og Dansk Atletik 
DGI | Vingsted Skovvej 1 | 7182 Bredsten 
Mobil 21 57 76 48  
thomas.lind@dgi.dk | www.dgi.dk | www.dansk-atletik.dk 
www.bevaegdigforlivet.dk/loeb 

 

http://www.danmarkgaarsammen.dk/
https://www.bevaegdigforlivet.dk/wewalk
https://meet.dgi.dk/thomas.lind/8G5WCKFD
http://www.dgi.dk/
http://www.dansk-atletik.dk/
http://www.bevaegdigforlivet.dk/loeb


 

  
 

 


