Dansk Orienterings-Forbund
Dagsorden til møde nr. 1, 2021 i Sydkredsen
Mødested

Virtuelt via TEAMs
Anders Dalgaard sender invitation til online mødet til dem,
som er tilmeldt i O-service

Mødedato

Mandag den 8/2-2021 – kl. 19.

A. Formalia
a. Registrering af fremmødte
b. Endelig fastlæggelse af dagsorden for dette møde

Godkendelse af referat fra sidste møde er ikke længere et dagsordenspunkt. Såfremt
man har ønske om ændringer til referatet, bedes man meddele dette skriftligt til formanden forud for mødet.

B. Orientering fra DOF / HB
a. DOF’s nye formand, Bo Simonsen deltager i mødet og præsenterer sig selv mv.
b. Per Eg give en kort aktuel status. Herunder intro til DOF’s strategiplan i forhold til
DIF-aftalen.

C. Nyt fra Stævne- og reglement samt terminslister v/ Per Eg
a. Terminsliste for 2021 samt langtidsterminslisten
b. Andet fra stævne- og reglement

D. Nyt fra Børn og unge

E. Beretning for 2020 og valg af medlemmer til kredsudvalg SYD
a. Beretningen vil blive udsendt på forhånd og vil ikke blive oplæst / gennemgået på
mødet. Der inviteres til spørgsmål og debat
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b. Valg af repræsentanter til kredsudvalget. På valg er:
i. Anders Dalgaard, ”børn og unge” er på valg – Han er villig til genvalg
ii. Knud Erik Thomsen, ”kort” er på valg – Han er villig til genvalg
iii. Terkel Gydesen, ”Motion og foreningsliv” – ønsker at udtræde i utide og der
skal således findes en kandidat til posten.
iv. Per Eg, Stævne og reglement – er ikke på valg, men ønsker at stille sit mandat til rådighed.
v. Kate Nielsen fratræder som formand, men fortsætter som næstformand.
Kredsudvalget har et forslag til ny formand.

F. Generalforsamling i Foreningen Sydkredsens venner
a. Dagsorden og beretning udsendes primo januar 2021

G. Eventuelt
a. Overrækkelse af Sydkredsens æresplatte v/ Kate Nielsen
b. Overrækkelse af Bennikefadet v/ Hans Aage Hvalsøe Hansen
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