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Til: Østkredsens Klubformænd 
Kredsbestyrelse, Øst 
Kredsformænd, Syd og Nord 
DOF kontor 

Referat af Østkredsens klubledermøde 1/2018. 

Mødested: Roskilde OK's Klubhus, ”Nordpilen”, Bjældevej 20, 4000 Roskilde. 

Mødedato/tid: Mandag d. 22. januar 2018, kl. 17:30 - 21:30 

Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen – ikke nødvendigvis klubformændene. 
Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter. Hver klub har dog kun to 
stemmer såfremt det skulle komme til en afstemning.  

Hovedtema: Valg 

Mødet blev indledt med spisning. Tak for dejlig mad til Lisa Tantholdt og Mogens Jørgensen. 

Den egentlige dagsorden begyndte kl. 18:30 

Dagsorden: 

A.  Formalia.

1. Registrering af fremmødte.

Se vedhæftede deltagerliste.

2. Valg af referent.

Jan Kofoed Nielsen, PI-København

B. Vinterens klub.

1. Vinterens klub – OK ØST Birkerød (bemærk stavemåden) v/ formanden Jan Jakobsen.

Se Jans vedhæftede PowerPoint præsentation.

C. Revision af DOF's egenfinansierings-model  rapport fra arbejdsgruppen.

1. Fremlæggelse ved Erik Nielsen, Amager OK medlem af økonomi-arbejdsgruppen.

Se arbejdsgruppens vedhæftede PowerPoint præsentationen.

2. Spørgsmål, debat og kommentarer.

Overordnede kommentarer:
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a. De fleste klubber laver løb, fordi de kan lide det, og fordi de andre klubber arrangerer løb for

hinanden - mere end pga. løbsafgifternes størrelse og indtægterne.

b. Der er egentlig et tilstrækkeligt antal løb hver uge, men der er færre "alm." kredsløb end

tidligere.

c. Forslag om en "Motions-orienteringsplatform " (fælles portal til at tilmelde sig til andre

arrangementer i klubber) og mulighed for medlemskab for enkeltpersoner.

d. En "Motions-orienteringsplatform" kan evt. underminere inddragelse af nye medlemmer i

klubberne, idet de så ikke har så stort incitament til at være i en klub, hvis de har næsten de

samme fordele og muligheder for at deltage i løb uden "rigtigt" (fuldt) medlemskab.

e. Ikke være meningen, at man fx skal kunne deltage i DM'er, idet det bør kræve fuldt

medlemskab.

f. Forslaget kommer op på Repræsentantskabsmødet.

Konklusion: Der var overvejende tilslutning for den fælles portal, men en del var imod individuelle 

medlemskaber. 

D. DOF's repræsentantskabsmøde – lørdag d. 3. marts i Brøndby.
Forslag fra Østkredsen til behandling på repræsentantskabsmødet.
Køge OK v/ Tage Ebbensgaard:
Køge OK stiller forslag om at der skal være ligeværdig  information på dansk og engelsk til alle 
stævner.
Pt. er der fx kun information på engelsk om WMOC - og ikke på dansk.
Ved andre landes afvikling af WMOC ses der næsten konsekvent at være information på både det 
lokale sprog + engelsk.
Status til WMOC 2018: Pt. kun ca. 7,5 % danske tilmeldte.

E. Orientering om WMOC 2018 (World Master Orienteering Championships). 

1. Orientering om arrangementet v/ assisterende stævneleder Svend Mortensen

Se Svends vedhæftede PowerPoint præsentationen.

Man vil også gerne have hjælpere fra andre klubber, hvis nogen har tid og lyst, da de

arrangerende klubber selv trækker på mange af egne ressourcer.

2. Spørgsmål og svar.

Der er mulighed for at personer over 85 år kan parkere tæt på stævnepladsen.

Der har hen over efteråret og julen været problemer med tilmelding via Eventor, hvilket  måske

kan være medvirkende til at få danskere pt. har tilmeldt sig, da mange her ikke kender Eventor.
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E3. Muligheder for at markedsføre bl.a. træningsløb ved hjælp af især Facebook v/ Jacob Lind Tolborg.

Kort præsentation af Jacob, som for nyligt er blevet ansat 15 timer/uge på DOFs kontor.

Jacob har tidligere løbet trailløb, og de seneste 2½ år har han løbet O-løb, kombinere med at han 

har arbejdet med idræt og sociale medier, og her under har han undret sig over O-sportens 

manglende synlighed på de sociale medier.

Jacob arbejder dels som selvstændig med at promovere idrætsklubber, og dels vil han nu også 

gerne afholde Facebook-kurser for DOF-klubber i DOF-regi, som en del af hans portefølje i DOF. 

Han skal bl.a. arbejde med "Frivillighedskonceptet" i DOF, så klubberne taler sammen i stedet for 

altid "op og ned" til DOF.

Han vil også gerne hjælpe klubberne ved at vejlede om mulighederne i bl.a. Facebook-

begivenheder, her under fx WMOC, alm. løb, udvalgte aktiviteter i klubberne, m.m. med henblik 

på at rekruttere flere medlemmer - se endvidere vedhæftede skrift fra Jacob .

F. Pause.

G. Beretning og valg.

1. Beretning fra Kredsbestyrelsen:

1.1. Formanden, Torben Seir. (Beretningen var vedlagt indkaldelse/dagsordenen).

Referater fra Klubbestyrelsesmøder og Klubledermøder ligger på DOFs hjemmeside => 
Kredse. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

1.2. Planudvalget, Bjarke Sucksdorff. 

Bjarke var forhindret pga. skiferie, og der var ikke fremsendt særskilt beretning. 

1.3. Kortudvalget, Claus Mikkelsen. 

Claus var forhindret, og der var ikke fremsendt særskilt beretning. 

1.4. Breddeudvalget, Lisa Tantholdt 

Lisa oplyste, at Breddeudvalget bl.a. har afholdt Banelægningskurser 2 x 2 gange med hjælp 
fra Bo Konring, der fik rigtig mange positive tilbagemeldinger. 

Lisa efterlyste behov for andre typer kurser, som klubberne kunne have behov for. 

1.5. Børne- & Unge. Pt. vakant, men Henrik Poulsen har fungeret som kontaktperson i 2017. 

1.6. Eliteudvalget, Rasmus Ødum. 

Intet særskilt til beretningen. 

1.7. MTBO-udvalget, Troels B. Hansen 

Afbud, og der var ikke fremsendt særskilt beretning. 
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1.8. Materiel og SportIdent, Mogens Jørgensen 

Kredsdepotet i Nordsjælland hos Dan Haagerup er nu tømt, og indholdet er flyttet til bl.a. 
den gamle Bivogn ved Allerød klubhus og flere andre steder. 

Bestilling er flyttet til venstre side af SportIdents hjemmeside med Kredsmateriel. 

Siden er stadig under opbygning. 

1.9. Østkredsens Venner, herunder: 

 Redegørelse for selskabets virksomhed v/ Johan Frydendahl, der fremlagde regnskabet
for 2017.

 Mogens Jørgensen står for næsten alle indtægter pga. salg af SI-udstyr, og har bl.a. solgt
212 brikker i år.

 Der er i år som erstatning for den gamle, der var udslidt, indkøbt en ny Bivogn til 81,100,-
kr., som afskrives over 20 år.

 De store resultatskærme lejes stadig ud, men er ikke blevet brugt meget i 2017.

 Årets overskud:  45.757,21 kr.

 Man modtager gerne ønsker om aktiviteter, der har reelle behov for tilskud, jf.
vedtægterne.

 Der blev fremlagt et forslag til vedtægtsændring vedr. Selskabets formål – se §2.
(forslag var vedlagt indkaldelse/dagsordenen).

Det nye sæt gældende vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

 Valg af Kasserer for Østkredsens Venner (samtidigt kasserer for Østkredsen),
Bestyrelsen indstiller Johan Frydendahl, som blev genvalgt med akklamation.

 Valg af to revisorer samt én revisorsuppleant:

Revisorer: Ronald Clausen, DRS og Max Pram, Fredensborg OK.

Suppleant: Eskild Rønne, Kildeholm OK.

2. Valg til Østkredsens bestyrelse:

2.1. Kredsudvalgsformand, Torben Seir (på valg i lige år), der samtidig er ØK's repræsentant  i
Hovedbestyrelsen. 

Bestyrelsen indstillede Torben Seir, der blev genvalgt. 

2.2. Formand, Planudvalget (repræsentant i DOF området Stævne og Reglement). 
Bestyrelsen indstillede Bjarke Sucksdorff, der blev genvalgt  (indtræder tillige som 
næstformand i ØK). 

2.3. Formand, Kortudvalget (repræsentant i DOF området Kort). 
Bestyrelsen indstillede Claus Mikkelsen, der blev genvalgt. 
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2.4. Formand, Breddeudvalget. 
Bestyrelsen indstiller Lisa Tantholdt, der blev genvalgt. 

2.5. Børne- & Ungeudvalget (repræsentant i DOF området Børn & Unge). 

Vakant, men Henrik Poulsen indvilligede igen i at være kontaktperson til området 

2.6. Formand, Eliteudvalget (repræsentant i DOF’s Eliteudvalg). 
Bestyrelsen indstillede Rasmus Ødum, der blev genvalgt. 

2.7. Formand, MTBO-udvalget (repræsentant i DOF området MTBO). 

Bestyrelsen indstillede Troels B. Hansen, der blev genvalgt. 

2.8. Formand for Materiel/SportIdent. 

Bestyrelsen indstillede Mogens Jørgensen, der blev genvalgt. 

H. Igangværende arbejder og projekter.

1. Nyt depot og ny bivogn – status v/ Mogens Jørgensen.

Depot er flyttet fra det tidligere depot Nord hos Dan Haagerup og er bl.a. opmagasineret i den

gamle Bivogn, der står ved Allerøds Klubhus.

Den nye Bivogn står på Rudegård Stadion efter aftale med kommunen. Den er ved at blive

opgraderet både med netværk, en lem til ledninger, så de ikke kommer i klemme, placering af

aflæsningsenhed udenfor, mulighed for skodder for vinduer. Vinduet i gavlen er fastmonteret.

Der er borde, m.v. som i den gamle Bivogn.

Der er spejle til at sætte på den trækkende bils spejle, og der kommer senere en vejledning vedr.

trækkende bil, der formentlig skal være godkendt til at kunne trække 1.300 kg.

Tænk over at den nye Bivogn har mindre hjul end den gamle, dvs. at den ikke kan forcere større

ujævnheder.

Man må ikke klistre noget op uden på vognen, da det er meget svært at få af igen.

Leje 300,- kr. pr. dag, dog 500,- kr. pr. dag ved løb over 500 deltagere. Bestilles via SportIdents

hjemmeside.

Der kommer nærmere info på hjemmesiden, når vognen er helt klar.

Starture, elektronik, m.v. placeres i kredsdepotet i SportIdent depotet i Gentofte.

Mekanisk materiel placeres i depotet ved Allerød.

Nærmere tilgår, når Køgedepotet også er blevet flyttet til det nye samlede Østkredsdepot.

I. Generel information.

1. Forslag til ny Divisionsturnering 2019 – opfølgning fra efterårets møde.

Henrik Poulsen oplyste, at der efter den sidste behandling ved fremlæggelse på klubledermødet i

efteråret er foretaget nogle tilretninger af forslaget i forhold til det oprindelige.
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Det er et dynamisk dokument (nu version 00.07), og der er bl.a. er ændret at: 

- arrangører af divisionsmatcher aftales i hver kreds,

- der er max 4 tællende løbere i hver klasse,

- B-klasser tæller halvdelen af, hvad der er i A-klasse.

Konsekvensberegninger er nu fjernet pga. nye forudsætninger.

Følg link i bilag for at se den seneste version.

I forbindelse med diskussionen om emnet, blev et bl.a. nævnt, at man kan se nærmere om 

processen vedr. forslag i DOF på hjemmesiden. Her af det fremgår, at der er HB, der afgør evt. 

reglementsændringer efter indstilling fra Planudvalget. 

(Se evt. nederst på hjemmesiden for at se processen nærmere beskrevet /Ref.)  

Der kom fra forsamlingen flere kommentarer, her under bl.a., at: 

- Forslaget får konsekvenser allerede i efteråret, mht. op- og nedrykningsmatchen.

- Forslag om at justere antal tællende løbere i de forskellige klasser.

- Evt. fortsætte med det nuværende, gældende reglement i 2019 i Østkredsen alene.

- Forslag om at have divisions-finalen om foråret, hvor der er større chance for rimeligt vejr.

- Det nye forslag vil kræve ca. 160 tællende løbere for at kunne tage alle point.

- Hvor vil man hen med et evt. nyt forslag?

- Der mangler pt. en konsekvensberegning af de ændrede forslag.

Der blev bedt om en vejledende afstemning om, hvor mange klubber, der anså det foreliggende 

udkast til ændring af reglementet for at være et "spiseligt" forslag, hvilket det umiddelbart ikke var 

nogen, den bakkede op om. 

Det blev foreslået, at man evt. fremsender et forslag til Repræsentantskabsmødet om at flytte

beslutningskompetencen til at vedtage reglementsændringer fra Hovedbestyrelsen (HB) og til 

Repræsentantskabet, hvis det viser sig at HB godkender et forslag, der ikke er acceptabelt. 

Den umiddelbart indstilling fra forsamlingen var at man ønskede, at bibeholde det nuværende 

reglement, men det blev aftalt, at man med henblik  på at sammenfatte Østkredsens indstilling og 
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vurdere, om der skulle være nogle brugbare elementer i det nye forslag, blev nedsat et 

udvalg/arbejdsgruppe bestående af:  

Rolf Andersen, Amager OK; Torkil Hansen, PI-København: Carl Aage Hald, FSK Orientering: Morten 

Jensen, Roskilde OK (spørges af  Michael Leth Jess); Stig Andersen, Herlufsholm (tilføjet d. 240118: 

Tom P. Neesgaard har talt med Stig, der accepterede opg.); samt Torben Seir, formand for ØK.  

Evt. andre interesserede (fx fra en stor klub) kan kontakte Torben Seir.   

Torben Seir indkalder arbejdsgruppen snarest. 

2. Terminslisten 2018 v/ Torben Seir (afløser for Bjarke Sucksdorff).

Punktet blev sprunget over af hensyn til tidsplanen - de af Bjarke udarbejdede lister er vedlagt.

J. Orientering fra klubberne.

1. Ordet er frit så langt tiden rækker!

a. Forslag om "Uberørte skove" fra Naturstyrelsen (NS), præsenteret af Michael Leth Jess, Roskilde.
Se Michaels vedhæftede PowerPoint præsentationen.

Se evt. nærmere på webadressen
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken
Der kommer formentlig et indslag på Repræsentantskabet d. 3. marts 2018 ved NS' vicedirektør.

K. Eventuelt.

1. Der afvikles et OCAD-kursus i at rentegne sprint- og skolegårdskort mandag d. 050218 kl. 1700 -
2130 i Roskilde klubhus, se: https://do-f.dk/images/Kort/%C3%98ST_Indbydelse_OCAD_2018.pdf

Mødeplan 2018 

Dato Møde Mødested Emne 

Mandag d. 12. marts 19:00 Kredsbestyrelsesmøde 2/2018 Hos Rasmus Ødum - 

Mandag d. 28. maj 19:00 Kredsbestyrelsesmøde 3/2018 Hos DSR (Johan) - 

Mandag d. 11. juni 17:30 Klubledermøde 2/2018 OK Roskildes Klubhus - 

Mandag d. 22. oktober 19:00 Kredsbestyrelsesmøde 4/2018 Hos Bjarke Sucksdorff - 

Mandag d. 5. november 17:30 Klubledermøde 3/2018 OK Roskildes Klubhus Afslutning 

Mandag d. 3. december 17:30 Kredsbestyrelsesmøde 5/2018 På Blovstrød Kro - 

For referat 
Jan Kofoed Nielsen, PI-København 

https://do-f.dk/images/Kort/%C3%98ST_Indbydelse_OCAD_2018.pdf

