
Referat klubeftersyn d. 8/12-20 
 
Nye udgifter: 
-Eliteløbere giver en helt ny udgift til klubben, aktuelt har klubben 3 eliteløbere 
der deltager i landsholdssamlinger og internationale mesterskaber 
-Udgifter til nyt klubhusprojekt. 
-Øget aktivitetsniveau med bedre træningstilbud, nye korttegnere, TopNord 
m.m. der til gengæld giver flere udgifter til kurser og drift. 
 
Indkomne forslag 
-Betaling for kort til klubbens egne træningsløb (egne medlemmer). 10-20kr. 
pr. kort. Der kan evt. tilbydes mulighed for print af eget kort hjemmefra hvor 
filen ligges op på hjemmesiden mod at undgå betaling/tilmelding.  
-Reduktion af udgifter til print. Forslag om at minimere korttryk ved tilmelding, 
egenbetaling, minimering af kortet så det kun er selve banen der er trykt på 
kortet. 
-Modstand mod tilmelding/egen print, ulemper kan være at nogle tager 
beslutningen på dagen om det kan lykkes at deltage i træningsløb. Man kan 
glemme at tilmelde sig. Ikke alle har egen printer.   
 
Debatspørgsmål: 
 
Skal klubben betale startafgifter for medlemmerne? 

• For klubbens egne løb? 
• Til divisionsmatcher? 
• Andet? 

-Forslag om at vi ikke betaler for fuld startafgift til divisionsmatch, rabat eller 
fuld egenbetaling? 
-Forslag om at vi ikke betaler for fuld startafgift til øvrige ”egne” løb. 
 
Klubben betaler for kurser. 

• Hvad kan vi forlange af medlemmerne til gengæld? 
• Skal der være delvis egenbetaling? 

Fik vi vendt dette punkt, jeg har ikke noteret mig noget herunder. 
 
Bestyrelsen forslår kontingentforhøjelse for 2021 på 30 kr/medlem pga. 
forventet ekstraordinært kontingent fra DOF i 2021. 

• Ca. 65 % af medlemskontingenterne går direkte videre til DOF. 
• Skal kontingentet endnu højere op? 
• Skal der være en anderledes kontingentstruktur? 



-Medlemskontingentet forhøjes. Bestyrelsen har foreslået min. 30kr. jf. DOF 
planer om øget betaling. Ole foreslår +100kr. for voksne, +50kr. for børn. 
 
Skal vi have flere sponsorer, i så fald hvordan og hvad kan vi tilbyde dem? 
-Sponsorater til eliten som enkeltmandssponsorater, dog måske svært at 
tilbyde reklame hos den enkelte løber. Vi har ikke mulighed for at tilbyde 
reklame på landsholdstrøjen. 
-Lokale firmaer til sponsorering af konkrete arrangementer 
-Tilbyde arrangementer til større firmaer imod sponsorat. Det kan være som 
teambuilding med formål om at prøve o-løb. 
 
Nye ideer til arrangementer måske med bredere målgruppe end o-løbere, 
f.eks. MTBO, trailløb m.fl. 
-Trailløb som annonceres eksternt ift. o-sporten for at fange en bredere 
målgruppe. Johan foreslår evt. i forbindelse med R2D, lørdagen.   
-MTBO arrangement 1-2 årligt. 
-Potentielt god indtægtskilde der kan supplere økonomi ved at inddrage større 
målgruppe end blot o-løbere. Også god PR for klubben. 
 
Gennerelle bemærkninger 
-Økonomien ser stadig OK ud med en vis egenkapital og begrænsning af tabet 
for 2020. 
-Vigtigt at balancere mellem nye udgifter for aktive kontra inaktive 
medlemmer. Ved at øge i kontingent rammer det alle. Ved at øge i 
egenbetaling til træningsløb og stævner rammer det kun de aktive løbere. 
-Vigtigt at satse på egne korttegnere så vi undgår væsentlige udgifter til 
eksterne korttegnere fremadrettet. 


