
KARUP ORIENTERINGSKLUB 
Referat fra generalforsamling 2020 

lørdag den 29. februar kl. 15:00 i klubhuset. 
 
 
JF. klubbens vedtægter § 6: 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indvarsles med 
mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. Frode Harritz blev valgt. Konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt 
indkaldt.  
 
2. Valg af stemmetællere Benny og Gert er valgt. 
 
3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
 
 Fra formanden: 
Jeg vil her kort forsøge at nævne de ting der er sket i klubben det sidste års tid som ikke har med 
det sportslige at gøre. Dette overlader jeg trygt til de 2 udvalgsformænd. 
Jeg vil starte med vores kommunikation og informations platforme:           Vores nye hjemmeside er 
nu efterhånden ved at være godt oppe at køre. Der er nok stadig et par ting der måske skal 
finjusteres. Hvis man oplever nogle ting der ikke virker såsom f.eks link eller man syntes at man 
mangler noget så ret endelig henvendelse til Kai som er vores webmaster. Dernæst så arbejder vi 
på at blive bedre til at bruge Facebook. Det er en hurtig og nem måde at få informeret på. Vi 
prøver at få vores arrangementer offentliggjort på Facebook med relevante oplysninger. Det 
glipper dog nogle gange. Hvis der er nogle af jer der står for et arrangement, f.eks. som 
banelægger af træningsløb må man meget gerne lave et opslag på Facebook. Hvis man ikke har 
mod på det så send til en af os i bestyrelsen så vil vi hellere end gerne hjælpe. Modsat så kan I 
hjælpe med at dele og klikke på ”syntes godt om” når vi laver opslag. Kan man knytte en kort 
kommentar hjælper det også på spredningen af budskaberne. Har man en Facebookprofil og ikke 
får opslagene så gør jer og os den tjeneste at søge efter Karup orienteringsklub, klik ”synes godt 
om” så er der gode chancer for at man får opslagene fremover. Vi vil så gerne at rigtig mange 
kender os. 
Årets gang har budt på Skt. Hans med omkring 15 deltagere og en fin båltale af Benny Marqvardt. 
Det har også været i 2019 at vi fik implementeret vores nye klubtøj fra firmaet Noname. Jeg syntes 
at vi er ret flotte når vi kommer i vores blå løbedragter. Når jeg er ved tøj så har vi i bestyrelsen lige 
haft en lille snak om en løbejakke til brug her i de kolde måneder. Det kunne være rart lige at høre 
jeres holdning til sådan en jakke.  
Klubfest har vi også haft med en deltagelse af ca. 30 personer. Det var bestyrelsen som havde 
taget arrangørhandskerne på. Vi håber dog på at vi i år kan finde nogle blandt klubbens 
medlemmer som vil stå for det praktiske til dette års klubfest. 
Ud af klubben har vi deltaget i kredsledermøder i Nordkredsen. De ligner stort set de tidligere år, 
hvor der bliver drøftet reglement, terminsliste og der er orienteringer fra forbundet. 
Vi har været repræsenteret ved Viborg Oks 75 års jubilæum i November og ved Horsens 50 års 
jubilæum her i januar. Til begge klubber har vi givet en gave med en værdi af kr. 500,00 
Det var også i 2019 at vi fik udnævnt et nyt æresmedlem. En helt igennem helhjertet 
orienteringsløber der bare altid er i aktivitet omkring O-sporten og dermed også et stort plus for 
Karup OK. Lars-Ole Kopp blev udnævnt ved hans 70 års fødselsdag.  



Når I nu lige om lidt har hørt beretningerne fra O og M udvalgene vil i sikkert sidde med samme 
fornemmelse som jeg gør, 2019 har i den grad været et aktivt år. Klubben har sat sit præg på O-
sporten og der har også været godt gang i motionsområdet. 
Jeg vil slutte med at rette en stor tak til alle som på en eller anden måde har bidraget med hjælp i 
løbet af året. I gør det imponerende godt. Vi går aldrig forgæves med en anmodning om hjælp. En 
stor tak igen i år til Charlotte og Benny for jeres hjælp med stort og småt ifm. klubhuset. Slutteligt 
en tak til bestyrelsen for det store arbejde I gør for klubben. Med sådan et hold er det nemt at være 
formand. 
 
 Fra O-udvalget 
Jeg vil, som jeg plejer, starte med et tilbageblik på året der er gået, og derefter se på året der 
kommer. 
Vores familieløb blev afviklet fra klubhuset hver lørdag frem til 23. marts og genoptaget d. 19-10. 
Løbene var fordelt mellem Viborg og Karup, enkelte løb i foråret var det Skive AMOK der stod for. 
D. 20. januar lavede vi Vinterlang 3 i Stenbjerg plantage med Lars Ole som stævneleder og 
banelægger mv. Der var 101 deltagere. 
Den 2. februar havde vi vores traditionel suppeløb. Det var Jan Nielsen der stod for arrangementet 
med hjælp fra Sonja. Vi fulgte traditionen fra de tidligere år og lavede et bingo løb med 
efterfølgende suppe i klubhuset. 
D. 2. marts lavede Carsten Helligsø fastelavns o-løb med der tilhørende tøndeslagning 
fastelavnsboller. Det er også gået hen og er blevet en tradition. 
D. 20-3 lavede vi 3. afdeling af Natugleløbene i Stenholt-Buchwaldt med Lars Ole som 
stævneleder og banelægger. Banekontrol Kai Hesselberg. Der var 85 deltagere. 
D. 28. april var vi 3 fra Karup og 2 fra Skive og 1 fra Holstebro der stod for afvikling Wild West. Der 
var Midtjysk Skovkarle Klub der var arrangør for dette traditionsrige løb. Der var 142 deltagere. 
D. 29- maj lavede Lars Ole skoleorientering for Karup skole i Kompedal. 
D. 31. maj + 1-2 juni lavede Lars Ole MTBO 3 dags. Der var omkring 50 deltagere hver af de 3 
dage. 
D. 6. juni deltog vi i sportspraktikdag i Viborg. 
D. 24. juni lavede Lars Ole skoleorientering for Frederiks skole i Sten-Ulvedal. 
D. 25. august var der sportsuge i Karup hvor vi arrangerede et mange post løb med udgangspunkt 
i Lunden lige over for spejderhytten. Der var ikke mange ude og løbe men vi fik vist flaget. 
D. 31. august og 1. september lavede vi Midgårdsormen i Uhrehøje-Myhrhøj med Lars Ole som 
stævneleder og banelægger. Christian stod for korttegningen og banekontrollen. Der var 337 
deltagere. Det var et samarbejde mellem St. Binderup og Rold og Karup men de 2 andre klubber 
træk en del af støtten så det var Karup der træk den største del af læsset.  
D. 8. september lavede vi alle 3 divisionsmatchs og B-løb i Sjørup med Lars Ole Kopp som 
stævneledere og Jan Nielsen som banelægger. Ifølge mine sammentællinger var der tilmeldt 637 
løbere til dette stævne. Løberne fik en fin tur rundt i Sjørup plantage, på nogle gode baner og på et 
nytegnet kort over området. Løberne fik fornøjelsen af at komme ud i et privat område øst for 
statsskoven, hvor der var mulighed for en masse finorientering lige inden de kom ned på 
stævnepladsen. 
D. 23. oktober lavede vi 2. afdeling af natteravnløbene i Moselundgård plantage ved Engesvang. 
Lars Ole Kopp var stævneleder og banelægge på dette løb, som blev afviklet ved hjælp af en lille 
håndfuld hjælpere. Der var 54 deltagere. 
D. 26. oktober blev klubmestrene fundet. Det skete i Hoverdal med Herning OK som arrangør. Vi 
havde 12 deltagere i klubmesterskabet.  
D. 14. november var der for første gang et klubmesterskab i natorientering i Sten-Ulvedal. Der var 
10 deltagere. 
Aktivitetspokalen blev i år uddelt til Lars Ole Kopp. Han har gjort en stor og mangeårig indsats i 
klubben som arrangør og stævneleder for rigtig mange forskellige stævner og træningsløb. Man 
kan se motivationen ovre på opslagstavlen og i sidste nyhedsbrev. 



2019 var 8. år, hvor vi deltog sammen med Skive AMOK under navnet KaSki OK i 
divisionsturneringen. I 2019 endte vi som nr. 5. i 3. division ud af 6 klubber. Det var primær pga. vi 
selv stod for 2. rund af divisionsmatchene i Sjørup. 
Igen i år har VI-KA-SKI samarbejdet med træningsløb fungeret rigtig godt. De tre klubber har fået 
arrangeret løb hver onsdag i sommerhalvåret. Dette samarbejde fortsætter også i 2020. Jan Lauge 
vil gerne høre fra dig, hvis du har mulighed for og mod på at arrangere et træningsløb i 2020. Jeg 
ved at planen ligger klar, og de fleste skovtilladelser er på plads eller lige på trapperne 
Vi har i 2019 tegnet 5 nye kort. Vi har fået tegnet Ansgaard-Trolddal, Sjørup plantage, Uhrehøj-
Myrehøj, Moselundgård og Frederiks by. De 5 kort er tegnet af Jan Nielsen(Ansgaard-Trolddal og 
Sjørup) og Christian Rasmusen(Uhrehøj-Myrehøj, Moselundgård og Frederiks by). Alle skove er 
tegnet efter de nyeste materialer fra MapMagic og SDFE(Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering. 
 
 Fra M-udvalget 
ALHEDLØBET den 29 maj, deltager antal 117, ikke mange i forhold til tidligere år, vejret var ellers 
fint.. 
24 timers løb hvor vi var flere om at få det hele til at fungerer, god opbakning fra klubbens 
medlemmer til at løbe ture og her er Resultat: Nr.70 - 43 omgange   - 245,53km - 23timer 46min 53 
sec. - 9,54min/km  
Halloween blev aflyst i 2019, ingen havde tilmeldt sig, kun undertegnede.  
Klubmesterskaber fik vi afviklet i fint vejr og blandt de 13 deltagere fik vi fundet klubmesterne. 
Traditioner er noget vi holder meget af her i klubben, 1 juledag ved Niels Bugges kro, en tur på 
inder øen  for de fleste og en tur rundt om Hald sø for de 3 seje herrer….  
Finderup Brutal cross blev afviklet I fint vejr og med 27 deltagere.  
Hvor mange motionsløb klubbens medlemmer har deltaget i og hvem der har deltaget, har jeg ikke 
overblik over, men mon ikke nogen af klubbens motionister har været ved nogle af de lokale løb. 
En stor tak til alle jer der har hjulpet til ved motionsafd. arrangementer, uden jer kunne det ikke 
lade sig gøre, respekt for jeres indsats. 
 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Kai Hesselberg fremlagde regnskab for 2019. Der 
var et overskud på 20.952,66 for 2019. Godkendt af generalforsamlingen. 
 
5. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år. Kai Hesselberg fremlagde Budget for 
2020.  
 
Klubben har 40 års jubilæum og det vil vi gerne markere. Vi påtænker en reception krydret med et 
O-løb med 40 poster på kort fra 1980  
En klubfest hvor klubben betaler gildet 
Udskiftning af materiel (klubtelt, 30 emitbrikker og 60 postenheder). 
2020 skal være året hvor vi sætter turbo på udvikling af klubben. Vi skal have gang i 
medlemshvervning så vi på sigt kan få nye og gerne yngre medlemmer. Der startes op her d. 4. 
marts med en introaften med støtte fra DOF. Alle med interesse for klubbens udvikling og fremtid 
opfordres til at møde op. Indbydelse ligger på bordene 
 
 Fra O-udvalget 
Vi fortsætter familieorientering frem til 28. marts og onsdagsløbene starter op d. 25. marts. 
Vi har forsat vores samarbejde med Skive AMOK om divisionsløbene, hvor vi stiller et fælles hold 
under navnet KaSki OK.  
Vi skal lave et B-løb d. 27. september i Myhrhøj-Uhrehøj hvor der er 2. og 3. divisionsmatch. Lars 
Kopp er stævneleder, Jan Nielsen banelægger. Der skal selvfølgelig bruges en masse flere, til at 
hjælpe med at få dette stævne afviklet. 
Vi regner med, at vi skal arrangere en afdeling af natteravnen i efteråret. Stedet er ikke besluttet 
endnu.  



VI-KA-SKI samarbejdet fortsætter i 2020. Der vil blive lavet en resultatliste for hver træningsløb 
ved hjælp af MTR4. Kai vil stå for udlæsning af data for Karups løb. Der er en fælles kalender med 
alle ViKASki aktiviteter og koordinater på startstederne. Fra 2020 er trænings løbene i ViKASki 
gratis at deltage i for de 3 klubbers medlemmer. Øvrige betaler 20,- hvis de er medlem af en klub 
under DOF ellers 30,- 
Vi planlægger familieorientering/begynder træning igen til efteråret dog nok i en ny form afhængig 
af resultatet af mødet d. 4-3 marts. Husk at vi skal bruge både hjælpere og deltagere hvis vi skal 
tilbyde denne aktivitet.  
På kort fronten skal vi have tegnet Thorning by, Kjellerup by, Ans by, Karup by. Myhrhøj-Uhrehøj 
skal have en let revidering inden løbet d. 27-9-20. 
 
 Fra M-udvalget 
Alhedeløbet onsdag den 20.maj, funktions hjælper/leder oversigt bliver sendt ud ret snart 
24 timers løb i Viborg som i år er en fredag/lørdag 21-22 august og starter om aftenen kl. 20:00 
Finderup Brutal trail cross søndag den 18. oktober. 
Halloween lørdag den 31. oktober eller søndag aften den 1 november. 
Klubmesterskaberne lørdag den 7. november kl. 13:00 
1 juledag rundt om Hald sø eller en tur rundt på inder øen. Sendes ud til flere klubber og nu med 
tidtagning. 
Oplysnings portal for dem som løber motionsløb, trail løb eller anden form for løb undtagen 
orienteringsløb er nu en mulighed for klubbens medlemmer kommer på etiming.dk med link fra 
Karup OK hjemmeside. 
Så har motions afd. en mulighed for at se hvem og hvor klubbens medlemmer løber. 
Meget kan gøres og vi må se tiden an om vi skal tilbyde flere trail løb eller anbefale deltagelse i 
lokale løb..  
 
6. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtaget. 
 
7. Behandling af indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
8. Valg af formand. 
Carsten Helligsø    Carsten Helligsø er genvalgt 
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer enkeltvis.  
Sekretær  Charlotte Olesen  Charlotte Olesen er genvalgt 
M-udvalgsformand  Lars-Ole Kopp Lars-Ole Kopp er genvalgt 
O-udvalgsformand  Jan Nielsen  Jan Nielsen er genvalgt 
 
10. Valg af udvalgsmedlemmer. 
M-udvalgsmedlem (pt ingen)    
O-udvalgsmedlem:      Christian L. Rasmussen Christian L. Rasmussen er genvalgt. 
  
11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Revisor:  John Krarup John Krarup er genvalgt 
Revisorsuppleant  Marianne Bonde Bent Thomsen er valgt. 
 
12. Eventuelt. 
Ole Johnsen drøfter som sekretær for IFK om de opfordringer han skriver i idrætsmeddelelser, 
giver medlemmer eller løbere til klubben.  
Det er ikke noget der kan ses. 
Fortæller også om, at Karup Å Golfklub har ansøgt om en varmepumpe til deres klubhus og 
foreslår det, til Klubhuset her også. 



 
Forslag til løbejakke sendes rundt og er blevet drøftet.  


