Dansk Orienterings-Forbund
Referat af møde nr. 1, 2021 i Sydkredsen
Mødested

Virtuelt via TEAMs

Mødedato

Mandag den 8/2-2021 – kl. 19.

A. Formalia
a. Registrering af fremmødte
Se vedlagte deltagerliste (bilag 1)
b. Endelig fastlæggelse af dagsorden for dette møde
Der tilføjes et pkt. omkring repræsentantskabsmødet 2021 og en præsentation af
HB’s nye formandskandidat: Poul Mouritsen, - begge under pkt. B.
Ellers følges udsendte dagsorden.
Fremover godkendes referatet via udsending til deltagerkredsen med efterfølgende
mulighed for at gøre indsigelser.

B. Orientering fra DOF / HB
a. DOF’s nye direktør, Bo Simonsen præsenterer sig selv.
Præsentation af Bo Simonsen – FIF Hillerød.
Kort orientering om kontorets nye besætning og kommende arbejdsopgaver, herunder repræsentantskabsmødet, der afholdes som planlagt den 7/3-21, men via
TEAMs. Mødet planlægges til at være 2½ time og kun de nødvendige elementer i en
generalforsamling gennemføres. Der vil dog være korte indlæg fra ansatte og eksperter. Nærmere information udsendes snarest.
Bo Simonsen ønsker at besøge alle orienteringsklubberne, når Covid-19 giver os lov.
b. Aktuel status. Nyt fra HB
Punktet om nationalparker fylder meget, fordi det kan risikere at betyde, at vi får
færre arealer i statsskovene, som må anvendes til orienteringsløb.
Vi kommer fornuftigt ud af sidste års regnskab. Kun et beskedent underskud på ca.
60.000 kr. Alt taget i betragtning må det være tilfredsstillende. Der er indbetalt næsten 200.000 kr. til DOF via frivillige bidrag fra løbere og klubber i forbindelse med
bl.a. Corona-selvtræning.
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Det er vanskeligt at lave budget for 2021, da mange ting er uforudsigelige lige nu.
Derfor sker en løbende status på de økonomiske forhold.
De første store løb i 2021 er allerede aflyst. Det gælder f.eks. påskeløbet og Nordjysk 2-dags. Der vil komme et oplæg fra direktør Bo Simonsen om evt. prioritering af
stævner, hvis de ”klumper sig sammen” grundet Covid-19.
Per Eg Pedersen præsenterede DOFs strategi for de kommende 4 år. Strategien er
grundlaget for tildeling af DIF-midler til forbundets arbejde i perioden. Derfor ligger
strategien på linje med DIFs intentioner. Oplæg udsendt sammen med referatet.
Der skal gennemføres endnu en proces vedr. DOFs mål i forhold til vores strategiplan. Man ønsker en større forankring fra klubbernes side.
Poul Mouritsen, formandskandidat til DOF, præsenterede sig selv for deltagerkredsen. Har løbet O-løb i Kolding som ung senior. Han startede med at løbe orienteringsløb, da han gik på officerskolen. Han er nu medlem af Silkeborg OK. O-løb er
bare sagen – det sjove. Ser sig selv som en samlende kandidat, der kan samle og
inddrage de forskellige nuancer, der er inden for O-løb.
Poul Mouritsen henviste til den præsentation af ham, der ligger på DOFs hjemmeside. ”Mød” HB’s kandidat til formandsposten i DOF (do-f.dk)

C. Nyt fra Stævne- og reglement samt terminslister v. Per Eg.
a. Terminsliste for 2021 samt langtidsterminslisten
Begge dele er udsendt forud for mødet.
Der var en del debat omkring divisionsturneringen, - bl.a. om hvorvidt man kan bruge et sprintløb i Billund 24/10-21 som sidste match i 2. division. Det blev accepteret
efter nedenstående debat:
i. Hanne Ljungberg, OK Syd: Sprint i Billund vil kollidere med WOC-testløbet
som OK Syd afvikler dagen før.
ii. Per Eg: Der er flere kollisioner andre steder også. Men hører at sprint ikke er
lige attraktiv alle steder
iii. Lars Klogborg, OK HTF: Synes vi skal holde fast i 3 løb, også selv om det er
sprint.
iv. OK FROS vil gerne løbe sprint
v. Svendborg OK har heller ikke betænkeligheder. Vil gerne holde fast i 3 løb.
vi. OK Melfar ønsker også gerne sprint løb
vii. OK West. Det skal forsøges, men der bliver nok ikke den store opbakning fra
medlemmernes side.
viii. Faaborg OK. Vi bør prøve det, og holde fast.
ix. Lars Klogborg: Det er jo besluttet at sprint kan gå som divisionsmatch, så
skal det også prøves.
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x. Per Eg: Hanne Ljungberg rør ved det principielle om at der er divisionsmatch
samme weekend, de selv har arrangement. Men pga. CORONA i foråret
2021 er dette en nødsituation.
Langtidsterminslisten: PEP henviste til tidligere udsendte mail. Kate Nielsen spurgte,
om der ville komme ændringer grundet CORONA-aflysninger. Det er pt. Ikke planlagt.
b. Andet fra Stævne- og reglement
Per Eg fortalte, at det netop udkomne reglement 2021 har få fejl, som vil blive rettet snarest.

D. Nyt fra Børn og Unge
a. U1 og U2 vil blive aflyst resten af foråret 2021, men man håber fortsat på, at kunne
gennemføre en sommerlejr under normale forhold.
b. Spørgsmål om Skole OL fra Esbjerg OK. Mange af kredsens klubber gennemfører udtagelsesløb i april og maj 2021, og det er fortsat ukendt, om det bliver muligt. Hvis
det afvikles vil der være CORONA restriktioner, da man ikke kan blande børn fra flere skoler / flere klassetrin.

E. Beretning for 2020 og valg af medlemmer til Kredsudvalg i SYD
a. Spørgsmål og debat til beretningen, som er udsendt sammen med referatet.
Kort introduktion af beretningen fra KN og et par spørgsmål med svar:
i. Terkel Gydesen. Voksenkurser blev aflyst sidste år pga. Covid-19.
ii. Knud Erik Thomsen: Kortudvalget har haft lav aktivitet i 2020, og
derfor indgår det ikke i Sydkredsens beretning.
b. Valg af repræsentanter til kredsudvalget. På valg er.
i. Anders Dalgaard, ”børn og unge” er på valg – Han er villig til genvalg
Genvalgt
ii. Knud Erik Thomsen, ”kort” er på valg – Han er villig til genvalg
Genvalgt
iii. Terkel Gydesen, ”Motion og foreningsliv” – ønsker at udtræde i
utide og der skal således findes en kandidat til posten.
Der blev ikke fundet en kandidat, men såvel kredsudvalg som klubberne arbejder på at finde en kandidat.
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Arbejdsområder: Voksenkurser og gerne deltagelse i DOFs område
for Motion- og foreningsliv.
iv. Per Eg, Stævne og reglement – er ikke på valg, men ønsker at stille
sit mandat til rådighed.
Per Eg motiverede hvorfor mandatet stilles til rådighed. Kate Nielsen og det øvrige kredsudvalg ønsker gerne, at Per Eg fortsætter.
Per Eg fortsætter på hvervet ind til næste år
v. Kate Nielsen fratræder som formand, men fortsætter som næstformand. Kredsudvalget har et forslag til ny formand.
Susanne Højholt blev foreslået som ny formand og repræsentant i
HB – og valgt.
Kate Nielsen valgt som næstformand / stedfortræder.

F. Generalforsamling i foreningen Sydkredsens Venner
Der udarbejdes særskilt referat.

G. Eventuelt
a. Overrækkelse af Sydkredsens æresplatte v. Kate Nielsen
Kate Nielsen motiverede hvorfor æresplatten blev tildelt
Rudolf Sørensen, OK Esbjerg Sydkredsens æresplatte (do-f.dk)
b. Overrækkelse af Bennikefadet v. Hans Aage Hvalsøe Hansen
Hans Aage Hvalsø Hansen motiverede hvorfor æresplatten blev tildelt parret
Annette Færing og Per Storm Hansen, Svendborg OK. Bennikefadet (do-f.dk)
c. Tak til Terkel Gydesenfor indsatsen i Kredsudvalget.
Terkel modtager en gavekurv, når det bliver muligt at ses fysisk.
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BILAG 1:
Deltagerliste:
Bent Mikkelsen

Fåborg OK

Bo Mønster Jørgensen

FROS

Carsten Djursaa
Carsten Lausten
Flemming Jørgensen
Helle Schou
Hanne Ljungberg
John Bargmeyer
Michael Termansen
Hans Aage Hvalsø Hansen

Odense OK

Helle Sørensen

OK MELFAR

Lars Klogborg
Merethe Haahr Francis
Lars Thestrup

HTF

Leila Damkjær

Svendborg OK

Mogens Nielsen

Ok West

Pernille Buch

OK Gorm

Susanne Højholt
Tina Blach
Rudolf Sørensen

Kolding OK

Kate Nielsen
Knud Erik Thomsen
Terkel Gydesen
Anders Dalgaard
Per Eg
Bo Simonsen

Kredsudvalg SYD

Poul Mouritsen

Silkeborg OK / formandskandidat til HB.

OK SNAB
OK Syd

Fyns Politi

Skrydstrup IF

Ok Esbjerg

DOF
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