Dansk Orienterings-Forbund
Referat af møde nr. 2, 2021 i Kredsudvalg Syd
Mødested

TEAMS

Mødedato

Mandag, den 13. september kl. 19-21

Deltagere

Susanne Højholt (referent), Knud Erik Thomsen, Per Eg (PE) og Anders Dalgaard

Afbud

Kate Nielsen

Dagsorden
a. Formanden
a. Klubledermødet 14. juni 2021
Skole-OL aflyses ikke, som det fremgår af referatet. Emma Klingenberg har skrevet
følgende som rettelse til referatet: ’Skoleområdet vil være i fokus i den kommende
strategiperiode, og i den forbindelse vil det være naturligt at se på, hvilken rolle
Skole OL spiller. Det var i den forbindelse meget givende at høre klubbernes positive erfaringer med Skole OL på klubledermødet. Men indtil videre er DOF's prioritering af Skole OL uændret.’
b. Forretningsorden (Sydkredsen)
Sydkredsens forretningsorden er redaktionelt tilpasset DOF’s vedtægter og aktuel
praksis, og sendt til kredsudvalget for kommentering, derefter sendes den til endelig
godkendelse på næste klubledermøde.

b. Nyt fra HB
a. Det budgetterede underskud forventes efter 1. halvår at være reduceret til 1/3 af det
vedtagne budget.
b. IOF-afgift for WRE-løb betales fortsat af DOF i 2021, fremfor at sende regningen til

arrangøren – 3€/løber
c. Debatforum på Facebook sat i søen
d. DOF-akademi afvikles. I stedet tilbydes kurser løbende med et fokus på de ’nye’. BS skriver
til udvalgsformænd, interessegrupper, klubledere og kredsbestyrelser for at få input.
e. DOF’s administrations- og tilmeldingssystem(-er) skal gennemgås i 2022
f. Hver klub er tildelt en ansat som kontaktperson, primært for at alle i det mindste har en indgang til DOF,
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HB-Møder:
•
•
•
•
•
•

24-25/9 Strategimøde i Brøndby – 1. budgetskitse
24/11, 2. budgetkontrol
24/1-22, gennemgang af resultat
4/3 Hovedbestyrelsesmøde
5/3 Repræsentantskabsmøde, Odense/Trekantområdet
23/3 Hovedbestyrelsesmøde

c. Nyt fra Stævne- og reglementsområdet
a. Divisionsturneringen 2022
i. Klubberne er bedt om input til 2022 for at planlægge divisionsturneringen. Ingen
har meldt ind, så første divisionsturnering (1. og 2. division) afholdes i Palsgaard
ii. Divisionsturneringen består kun af 2 runder pga. VM, og kan reelt kun afvikles i foråret, eftersom efteråret er besat af alle DM’erne.
iii. Anden divisionsmatch kan være en alternativ divisionsmatch fx sprint, løb en hverdagsaften el.lign.
iv. Det er besluttet, at pokalen til vinderne af 1. og 2. division overrækkes til årets sidste match
b. Terminslisten
i. DM Nat 2023 tildelt HTF, placeres i marts måned
c. Tildeling af stævne
i. Afviger et tildelt stævne fra forudsætningerne for tildelingen, skal kredsen informeres fx skovændring

d. Nyt fra Børn- og ungeområdet
a. Møde torsdag 15/9 i børn- og ungeområdet
i. Astrid Ank er barselsvikar for Emma Klingenberg
ii. Økonomi er på dagsordenen
b. Sommerlejr 2022
i. U1 skubbes til ugen efter VM (uge 27), det samme ønskes for U2

e. Nyt fra Kortområdet
a. Seminar 24-25/9 for kortkonsulenter

f. Nyt fra Motions- og foreningsliv
a. Voksenkurser
i. Kan forhåbentlig igangsættes henover vinteren 2021 / 2022
ii. Alle klubber er kontaktet

g. Klubledermødet i Sydkredsen 1. november 2021
Emner:
-

Kredsudvalgets rolle – administrativ/udviklende
Godkendelse af forretningsorden
Evaluering på 2021
Terminslisten 2022
Terminslisten 2023-2027 (OBS: DM Sprint 2026)
Nina Hoffmann deltager ang. skovadgang og nationalområder
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h. Eventuelt
a. JFM-stafet/lang – der er behov for fælles retningslinjer ml. SYD og NORD – oplæg PE og
Pernille Buch. Oplægget godkendes af kredsbestyrelsen og sendes derefter til Nordkredsens
bestyrelse
b. Møder
i. Kredsudvalgsmøder afholdes på WEB og evt. fysisk én gang om året
ii. Klubledermøder afholdes fysisk

Kommende møder:
1. november: Klubledermøde

2022 – møder:
5. marts: Repræsentantskabsmøde, Odense/Trekantområdet
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