
Beretning 2020 for Foreningen Sydkredsens Venner  

 

Bestyrelsen i Foreningen Sydkredsens Venner har været den samme i 2020 som i 2019: Kate Niel-

sen er formand, Rudolf Sørensen er kasserer og Pernille Buch bestyrelsesmedlem. Som revisor har 

vi igen i 2020 brugt Thomas Uhlemann, og ny revisorsuppleanten er Carsten Djursaa. 

 

Der har ikke været afholdt møder. Koordinering vedrørende foreningens drift har været varetaget 

via mail og telefon. 

 

Foreningens materiel passes fortsat af Christian B. Hansen fra Kolding OK. Det er gratis for Syd-

kredsens klubber at bruge foreningens materiel. Dette dækkes gennem kontingentet. 

På trods af CORONA har vores materiel har været udlånt 3 gange i 2020 til kredsens egne klubber. 

Dels til DM-lang i Åbenrå og til OK Gorms løb i henholdsvis Gødding 4/10 og i Tydal 25/10. Alle 

tre gange har SI-brikkerne været udlånt. Ved DM-lang og i Gødding har der desuden været udlånt: 

Generator, kabeltromler, postskærme, hjertestarter og nødhjælpskasse samt telt (kun til DM). 

 

Klubberne opfordres til at bruge foreningens materiel, og man kan se en oversigt over materiellet på 

Sydkredsen hjemmeside under materiel (vælg ”bestillingsseddel”). 

 

Der har ikke været afholdt KUM i 2020, og derfor har der ikke været behov for KUM-trøjer, som 

foreningen plejer at give til de unge. Måske der kan blive lidt mere til de unge mennesker i 2020, 

når der forhåbentlig afholdes KUM igen. 

 

Foreningen har givet gave til Horsens OK i anledning af deres 50 år. jubilæum, hvor foreningen var 

repræsenteret ved Kate Nielsen og Pernille Buch. Normalt gives kun gaver til klubber i samme 

kreds, men da der har været et godt samarbejde mellem kredsen / kredsens klubber og Horsens OK 

om både stævner og træningsløb, har vi i bestyrelsen valgt at fejre dem på samme måde som en 

klub i egen kreds. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Kate Nielsen, formand 

Januar 2020. 

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/sydkredsen/materiel

