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                                                                                                Karup, den 19. dec. 2022 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 19. december 2022 
 
Mødedeltagere:  Carsten Helligsø, Lars-Ole Kopp, Charlotte Olesen,   
  Kirsten Andersen, Jan Nielsen. 
Afbud:  Kai Hesselberg 
 
Punkt 1: Orientering fra formanden: 

- PulsÅret – Viborg idrætsråd hjælper med at forbinde idrætsforeninger med nye medlem-
mer. Karup OK ønsker at deltage. Lars Ole og Kirsten er tovholdere. 

- Karup/Kølvrå Byforum – Orientering og vi er medlem af Karup / Kølvrå Byforum. Forslag at 
vi sætter faste poster i de små skove. Lars Ole skriver til formanden Winnie for at drøfte 
muligheder. 

- Danmarksindsamlingen forespørger om vi vil deltage med en aktivitet. Hvor deltagere så 
kan donere et beløb til danmarksindsamlingen. Carsten laver et par baner til arrangemen-
tet. 

- Generalforsamlingen – 25 feb. 23 kl. 15.00, vi serverer grillpølser m. tilbehør. Kirsten køber 
pølser mm.  
På valg er: Carsten Helligsø, Kai Hesselberg, Kirsten Andersen, Gert Bertel, Lau Sørensen, 
Jan Lauge, Ole Johnsen, Bent Thomsen og John Krarup. Vi spørger Ole Johnsen om han 
vil være dirigent. 

- DOF repræsentantskabsmøde – Lars Ole deltager. 
- Familie O – vi tager en omgang mere i foråret. Opstart 2. april, 16. april, 30. april, 14. maj, 

28. maj og sidste gang 11. juni. Charlotte laver bemandingsplan. 
 

Punkt 2: Orientering fra næstformand: 
- Evaluering af klubfest – Det gik godt, Lau og Annie var arrangører på festen. Der 

var rigtig god mad.  
- Evaluering af Juleafslutning – Der var 34 tilmeldinger, det var rigtig fin tilslutning.  

 
Punkt 3: Orientering fra sekretæren: 

- Næste nyhedsbrev – 1. januar 2023, deadline onsdag d. 4. januar 2023. 
- Venskabsklub - Foreningen Norden Karup har etableret et samarbejde. Der forven-

tes at kunne starte samarbejde mellem foreninger på Karupegnen. F.eks. en orien-
teringsklub. Klubben er nysgerrige på et samarbejde. Kirsten tager kontakt.  

 
Punk 4: Orientering fra kasséren: (tilsendt forud for mødet) 

- Økonomisk Status –  
-Lokaletilskud for 2023 er godkendt. Større en normalt, pga. stigende energi-

priser.  
-Regnskab for 2022 forventes at balancere. Kassebeholdning er ca. 163.000 
kr .  
-Overskud Natteravn, 4.500,- kr. 
-Overskud Klubfest 315,- kr.  
-Udgift til Noname Klubtøj på lager, 3.800,- kr. 
-Udgifter familie-O hele året 9.500,- kr.  

- Medlemstal – 95 medlemmer 
 
Punkt 5: Orientering fra Orienterings-udvalget: 

- Status på planlægning af DM nat –  
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-Banerne er i orden. Det er kortkonsulent og korttegner der træffer beslutnin-
ger på kortet.  
-Tilladelser er i orden til de områder vi skal løbe i.  
-Indbydelsen er ved at være på plads.  
-Det bliver off-set tryk af kortene.  
-Telt, bænke og borde lejes af KKIK, skal stilles op om Torsdagen. 
-3 min. Start interval for alle klasser. 
-Pressemeddelelse, kan laves sammen med DOF.   
-Doping, der skal være et toilet og et venteområde kun til dopingkontrol. 
-Stævneorganisation – Lars orienterer.  
-Alle får en brik udleveret. 
-Der skal være et backupsystem i tidstagning. Forslag at der lægges en tråd 
ud ved mål.  
-Lars sender liste ud først i det nye år om hjælpere.  

- Vinterlang 2, januar 23 – Jan har lavet postplaceringer og orientere. Carsten kon-
trollere postplaceringer. Rikke står for kiosk. Jan undersøger om lejrskolen er udle-
jet denne dag.  

- Super-Vinterlang – Der var 91 deltagere, 28 der ikke kom. Der var 3 til MTB-O. 
- Suppeløb – 21. januar 2023 kl. 13.00. Jan arrangerer.  
- Fastelavn – 18. februar 2023 kl. 13.00. Carsten arrangerer  
- ViKaSki træningsløb – Vi lægger suppeløb og fastelavnsløb ind i kalenderen. Obs 

om der kan koordineres med Viborg og Skive bedre til efteråret. 
 
Punkt 6: Orientering fra Motions-udvalget: 

- Er der noget i støbeskeen – PP11 skal revideres, Lars Ole og Lau mødes i starten 
af 2023 for at drøfte dette.  

- Alhedeløbet, dato, annoncering. Lars Ole og Lau drøfter datoer til mødet.  
 
Punkt 7: Eventuelt: 
 
Næste møde: 

- 25. feb. 2023 kl. 14.00 (forud for generalforsamlingen) 
 
 
 


