Dansk Orienterings-Forbund
Referat til møde nr. 2, 2019 i Kredsudvalg Syd
Mødested

Middelfart

Mødedato

Mandag den 9. september - kl. 18.30

Deltagere

Kate Nielsen (KN), Terkel Gydesen (TG), Per Eg (PE), Knud Erik
Thomsen

A. Formands orientering
a. Opsamling på seneste HB-møder.
Der blev fortalt om status på TBU (bogen ”Træning af børn og unge”), enkeltpersonsmedlemsskab af DOF, arbejdet i hhv. TC Syd, Øst, Midt og Nord, tankerne om
DOFs kommende strategiarbejde (2025) og den økonomiske situation.
b. Strategiseminar afholdes i Brøndby medio november for HB og alle områder.
Mødet bliver afholdt 9/11. Alle medlemmer af DOF’s områder samt DOFs hovedbestyrelse og ansatte er inviteret.
c. Drøftelse af muligheden for at tage en halv valgperiode som formand for Sydkredsen
Pga. WOC2020 indvilger KN i at tage et år mere som formand. På den måder håber
vi, at det bliver lettere at finde en afløser når VM er overstået. Hun bliver indstillet til
valg for en toårig periode (sådan er reglerne), men der er altid muligheden for at
stoppe ”uden for tur”.
d. Status på voksenkurser i kredsen
Det går generelt trægt med at få svar på henvendelser til klubberne. KN ønsker ”ildsjæle” fra klubberne som kan tage en tørn i forbindelse med voksenkurser. Evt. i en
rotationsordning, så klubberne involveres på skift, men med en rimelig grad af kontinuitet og genkendelighed i kurserne.
e. Skal vi ændre forretningsordenen for Sydkredsen, til kun 4 personer i udvalget?
Der blev taget hul på debatten. Det drøftes mere detaljeret på næste møde.

B. Børn og unge
a. Sidst nyt
Sydkredsen har haft en kæmpe opbakning til U1 sommerlejren. 90 deltagere. All
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inclusive.
Ungdomspokalen er blevet uddelt ved stævnet i Højgaard. Den 22. september er der
kredsungdomsmesterskab i Munkebjerg.
Via DOFs hovedbestyrelse er der blevet udgivet en skrivelse med retningslinjer for
U1, U2 og juniorsamlinger. Formodentlig er Heidi Holmberg, formand for B&U en
af personerne bag skrivelsen. Oplægget harmonerer ikke med Sydkredsens ønsker og
måde at arrangere U1 kurser på. Det virker en kende bureaukratisk, og tager ikke udgangspunkt i de forskellige forhold, som gør sig gældende i kredsene.
Besluttet at høre Heidi Holmberg om ”skriv’et” og dets status, samt at det bliver
sendt til U1 og U2 kontaktpersonerne i Sydkredsen. TG har sendt mail til Heidi
Holmberg.
b. Lokale tilskud fra Kommunerne. Kan medvirke til at gøre U1 og U2 kurser billigere
for deltagerne
KN har fået en henvendelse fra Dorthe Rosenvinge, OK SNAB. Iflg. Dorthe kan
klubberne modtage lokaletilskud fra kommunerne til f.eks. betaling af hytte ved afholdelse af ungdomskurser. Derved får klubberne refunderet noget af deres støtte til
ungdomskurser. Lokaletilskuddet er muligvis ikke i overensstemmelse med det i pkt.
Ba) nævte retningssæt fra DOF. Desuden har klubber har forskellige støttekoncepter
til deres kurser.
KN kontakter Dorthe Rosenvinge for nærmere info / og evt. aktion i forbindelse med
et klubledermøde.
C. Kort
a. Sidst nyt ved Knud Erik Thomsen: Intet nyt.
Per Eg var vidende om, at Søren German netop har afholdt kursus i Esbjerg for nye
korttegnere, som han opfordrede til ved det seneste klubledermøde.

D. Stævne og reglement
a. Input og debat om fremtidig DM-struktur.
Per deltager i en arbejdsgruppe og ønsker at høre kredsudvalgets mening.
•

Skal nogle Dansk mesterskaber udgå af programmet?

•

Skal afholdelse af DM gå på tur mellem kredsene – eller skal den med det
bedste tilbud afvikle et DM?

•

Hvilke DM’er kan med fordel lægges sammen i en weekend?

•

Kan DM-mixsprint og DM-sprint løbes den samme dag?

Blev drøftet – og PE fik input, der bringes videre i processen.
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b. Terminslister
Det går trægt med hensyn til at modtage bud for sæsonen 2020
c. Reglement 2021 – kredsudvalgets rolle
Ved klubledermødet i oktober vil PE orientere om processen omkring reglement
2021. Herunder om reglerne, som kun gør det muligt for klubber og kredse at indstille til ændringer. Kredsudvalget vil ikke stille forslag til ændringer og ikke opfordre til fælles ændringer via klubledermøderne.
d. O-service. Tilmelding kun muligt, når der er penge på kontoen. Kunne det være interessant at arbejde videre med?
Det virker ikke umiddelbart tillokkende. Det virker til at der er flere barrierer end det
vil give gevinster for dem, der administrerer O-Service kontoen.
e. Forespørgsel fra Nordkredsen om en ensretning af løbsafgifterne i Nord og Syd med
en pris på 90 kr. for divisionsløb for en voksen.
Kredsudvalget ønsker ikke at ændre på den nuværende pris på 80 kr.

E.

Planlægning af klubledermødet den 28. oktober i Middelfart.
a. Dagsorden
i. Walther Rahbek vil deltage i mødet og fortælle om hans visioner for DOF i
de kommende 5 år (PLAN 2025)
ii. Eftersnak med Per Eg som ordstyrer
iii. Reglementsændring – intro til processen
iv. Dorte Rosenvinge om tilskud til lejre fra kommunerne (hvis hun vil)
v. Divisionspokalernes overrækkelse v/ Per Eg
b. De praktiske ting
Kate har talt med Helle Sørensen. Mødet afholdes som hidtil på Naturcenteret.
Vi laver ikke fællesspisning denne gang. Det venter til mødet først i det nye år grundet et VM møde som afholdes samme sted forud for klubledermødet.

F.

Eventuelt
a. Forslag til mødekalender for 2020 (se nedenfor). Er vedtaget.
b. Fornyelse af Sydkredsens æresplatte (forslag fra Karl Kristian)
KN tager opgaven.
c. Divisions pokalernes fremtid.
3. division uddeles, og opbevares evt. efterfølgende i depot, hvis vi senere går tilbage
til tre divisioner.
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d. Gave til afgående webmaster Finn Hove.
KN arrangerer. Henning Schou er ny webmaster for Sydkredsens hjememside.

Kredsudvalg

9/12 – 2019 Per

20/4-2020 - Kate

14/9-2020 - Terkel

Klubledermøder

3/2-2020 - KOK

8/6-2020 - SNAB

2/11-2020 - Melfar
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