
 1 

                                                                                                Karup, den 16.06.2022  
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 16.06.2022 
 
Mødedeltagere:  Kai Hesselberg, Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen, 
  Kirsten Andersen, Jan Nielsen. 
Afbud: 
 
Punkt 1: Orientering fra formanden: 

- Udstilling Karup skole i aug. – Jan og Co er tovholder på det. 

- Tilskudsregler U-kurser – klubben giver tilskud på 500 kr. ved deltagelse i U-kurser. 

PP14 tilføres et punkt om dette. 

- Skt. Hans – Lars sørger for indkøb og grill. 

- Familie-O efteråret – start 21/8 i alt 6 gange. CO laver en bemandingsplan. D. 4/9 

bliver familie-O inviteret til divisionsmatch. 

 

Punkt 2: Orientering fra næstformand: 
- Der er behov for at indkøbe tøj, Kirsten laver aftale om at åbne klubshoppen. 

 
Punkt 3: Orientering fra sekretæren: 

- Nyhedsbrev – Nyhedsbrevet bliver lavet i uge 29. 
 

Punk 4: Orientering fra kasséren: 
- Anvendelse af tilskud fra DIF – 30.000. MTR4 og et startur. Der er også til skilte og 

stativer inden for beløbet. Lars laver tilbud. Klubben køber selv andet materiel. 

Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget: 
- Stævne 4. sep. – Jan er banelægger og Jess Rasmussen er banekontrol. Lars er 

stævneleder. 

- DM Nat 2023 – Der er fundet stævneplads. Det er godkendt af DOF. Lars finder en 

stævnekontrol. 

- Vinterlang 2. søndag i januar 2023 Kompedal – Carsten er stævneleder, Jan er ba-

nelægger. Der skal søges skovtilladelse.  

- Der er budt ind på terminslisten 2024 i Kompedal. Divisionsmatch. 
 

Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget: 
- Alhedeløbet 4. august. – Lau og Lars skriver ud om hjælpere. Der skal laves nye ru-

ter på halvmaraton og MTB. 

- Vi stopper med at afvikle ”24” timers løb. 
 
Punkt 7: Eventuelt: 

- Vores Find vej materiale er uopdateret – Pælene skal tilses. Carsten kan gå gen-
nem Sjørup og tilse pælene. Kirsten kan tilse ulvedal og Kai tager stendalen. 
Jan sørger for opdatering til hjemmesiden, der skal printes foldere til kasserne. 

- Der mangler depotrum. Carsten hører Benny Marquart om der er muligheder for de-
pot eller om vi må have en skurvogn el.lign. Stående.  

 
Næste møde: 22. sep. Kl. 19.00 i klubhuset. 


