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Referat for mødet tirsdag den 24. nov. i klubhuset kl. 1700. 

Forplejning Henrik, referat Michael  

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 

Ingenting 

Tilføjelser til dagsorden. 

Punkt 11-14 tilføjet 

1. Klub eftersyn evaluering. Michael har notater fra mødet. 

- Der skrives et kort resume/oplæg i O-brevet. 

- Der forsøges at holde i hvert fald banelægger og kontrollant fri for banelægning i det halvår 

hvor de er aktive til stævne. 

- Familieturen skal sættes i værk på Livø. Henrik undersøger hvornår der kan findes en hytte. 

Lene vil gerne arrangere. Henrik vil gerne være medarrangør da det vist er 30 år siden første 

gang. 

- Ole eftersøger pt. arrangør af naturvandring. 

- Divisionsmatch var der hverken stor modstand eller tilslutning til. Bestyrelsen beslutter at se 

tiden an, især fordi vi i 2017 vil have mulighed for at hoppe med på kort varsel idet vi ikke har 

nogen divisionsmatcher vi skal arrangere pga. DM. 

- Der er relativt stor opbakning til udlands O-løb tur. Der bliver i 2016 en tur til Slovenien i uge 

30 med ”EB-rejsebureau”, stor hytte er allerede reserveret. 

- I stedet for tilskudsregler til startafgifter vil bestyrelsen bla. gerne støtte tøjindkøb idet det 

imødekommer mange af de forslag som kom frem. Det hjælper over en bred kam 

medlemmerne, støtter ungdoms og børn godt idet de hurtigt vokser ud af tøjet, støtter en af 

de dyre ting, hjælper klubbens ”ansigt” udadtil. 

- Ole sætter sig  sammen med den ”gamle” MTBO gruppe samt nye kandidater og prøver at 

lægge en plan for det kommende år. 

2. Klubudvikling evaluering. Michael har ide til Find vej... tilbud. 

Tilbud om konsulent hjælp Henrik Jørgensen OK Pan. Børn/unge. ATK. 

Koordinerings møde B&U 30.11: Talent - ungdom -  Skovtrolde aktivitet. 

Michael har sendt udkast til koncept for Familieorientering. Vi tager det op igen når vi nærmer 

os Find vej. 

Henrik Jørgensen er talenttræner (ATK=Aldersintergreret Trænings Koncept). Tirsdagstræning 

bliver mere aldersopdelt. 

Ole og Ansa står for skovtroldene. 



3. Ansøgning Fritidsudvalgets udviklings pulje. Pandelamper 5.500, 2 telte 4.600, 30 refleks 

skærme, Instruktør sæt og plastlommer. Egen finansiering 6.800, ansøgt 10.200, i alt 17.000. Kr. 

8000 er bevilget.  

Ansøgt om lokale tilskud: forårs rengøring og reparation af køkkenskab. Ansøge om Aktivitets 

tilskud i januar, medlemmer under 25 i alt p.t. 56. 

Forslag om at vende bordet og få et smalt køkkenbord med underskabe i sammenhæng med at 

køkkenskabet skal udskiftes. 

Ansøgning om aktivitetstilskud - Minna 

4. GF: Beretning B + udvalg. Regnskab. Gave regn til udvalgene hvor mange? Budget? Bilag: 

Indkaldelse. 

Generalforsamling den 26. januar. Indkaldelse gennemgået, Ole retter til og sender ud. 

Ole og Henrik er på valg, begge er villige til genvalg. 

Minna vil gerne forsøge at lave budget for 2016, information fra især Mette er nødvendigt. Ole 

foreslår at Minna evt. kommer med til revisionen i Januar sammen med Mette og revisorerne. 

Bestyrelsesberetning hurtig gennemgået, vi vender tilbage til den på næste møde. 

5. Vintercup 2016 - 2017. 

Vi har fået den tilbudt, dette tages op på mødet med MTBO udvalget. 

6. T - løbs kalender, udkast. Bilag: mail Minna – Ole 

På hjemmesiden medtages kun eksterne arrangementer som klubben betaler til på 

hjemmesiden. 

Nye startsteder: 19 Stabelpladsen, Arden  

20 Bælum Skovpavilion, Østre Skovvej 16, 9574 Bælum 

Let/Mellemsvær bane – det henstilles til banelæggere om at banen skal være overvejende let 

bane med enkelte mellemsvære elementer. Beskrivelse tilrettes på hjemmesiden og henstilling 

sendes ud sammen med t-løbs liste. 

7. Facebook i klubben? 

Vi har diskuteret om klubben skal være på Facebook. I forhold til rekruttering og de unge vil 

det helt sikkert være et godt træk, men bestyrelsens konklusion er at vi mangler en ildsjæl der 

vil stå for det. Indtil en sådan person melder sig bliver det sat på hold. 

8. Velkomst O-løb for Syrere i Skørping (Trine og Ansa). 

Gruppen er uledsagede unge mennesker som skal have et tilbud. Der indlægges et nyt 

træningsløb som tilbud for alle medlemmer samtidig. 

9. Bestyrelsen - Helge - Ole dialog. 

Vi afholder et møde med bestyrelsen og alle udvalgsformænd umiddelbart efter 

generalforsamlingen. 



10. Medlemstallet 133(126) og Kassen 159(159). 

Ok 

11. Møde med udviklingskonsulent 

Helge og Ole har i formidddags haft møde med udviklingskonsulent fra kommunen (Louise). 

Der er i kommunen en talentudviklingspulje på 250.000 kr som der skal opstilles nogle regler 

for. Puljen er primært til idræt. Jan Scheel er fra vores side personen som skal være med til at 

opstille reglerne. 

Muligvis laves ansøgning i samarbeje mellem kommunen, skolerne og RSOK om skolekort og 

uddannelse af idrætslærer såfremt ministeriets pulje til samarbejdsudvikling mellem 

kommuner, skoler og idrætsforeninger eller firmaer. Beløbet som evt. ansøges er 250.000 kr.  

12. Hjertestarter 

Hanne undersøger hvad prisen for en hjertestarter er gennem TRYG-fonden. 

13. Find vej i skolen 

Henrik er ved at opdatere og er i gang med ansøgning på 1000kr til fornyelse af pæle mv fra 

find-vej puljen. Der er lidt flere muligheder i det som Henrik undersøger, informationsskilt ved 

start, folder osv. 

14. Evt. 

 

Næste mødedato 12. januar 2016. Forplejning Hanne 

Udvalg: 

Kort fil salg og print: Jonna og Otto 

Børn og unge: Mette, Jan og Elizabeth. Ansa 

Korttegning: Helge, CP Tromsø 

Hus: Arne M. 

Stævne: Helge og Otto 

Aktivitet: Lene og Søren 

MTBO: Helmut, Lars og Ansa 

Økonomi: Mette H. 

Kommunikation O-brevet og PM: Michael, Jonna og Helge 

 

  


