Dansk Orienterings-Forbund
Referat af møde nr. 2, 2020 i Kredsudvalg Syd
Mødested

Niels Skousvej 21, Vejle (hos Kate)

Mødedato

Mandag den 14. september - kl. 18.30
Vi starter med fælles aftensmad.

Deltagere

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Anders Dalgaard
Knud Erik Thomsen deltager på Skype fra ca. kl. 19

Dagsorden
A. HB-repræsentant
a. Opsamling på seneste HB-møder.
HB-møde 27. august. Første møde efter forliget med Lars Lindstrøm.
Økonomi og især Corona-økonomi blev der orienteret om. Det ligner et underskud
på ca. 200.000 kr. Det er endnu ikke afgjort, om underskuddet skal dækkes ved at
klubberne indbetaler et beløb pr. løber eller om det skal tages fra egenkapitalen. Der
er lagt budget for 2021. Det forventes, at indtægter på løbsafgifter vil være væsentligt lavere end normalt, - men forhåbentlig bedre end i 2020. Det taler for, at underskuddet i 2020 dækkes af klubberne, da der måske også vil blive underskud i 2021.
Motionsorientering.dk bliver skubbet til 2021. Det har ikke været relevant og sætte
den i drift i 2020, da de fleste løb, som klubberne skulle lægge ud på Motionsorientering.dk, er blevet aflyst pga. Corona.
TBU-orientering: Tue Lassen og Anders Bachhausen har besøgt en del klubber, - også i Sydkredsen. Anders Dalgaard har deltaget i møderne i Sydkredsen. Der mangler
forsat en del af de træningsøvelser, som de to skal udvikle til klubberne - og det diskuteres i HB, hvordan deres tid skal prioriteres mellem at arbejde med øvelserne og
lave klubbesøg.
Den opslåede direktørstilling og ansættelsesproceduren blev drøftet. Der er nedsat et
ansættelsesudvalg, som skal lave en grovsortering. Derefter skal medarbejderne inddrages og til slut skal et samlet HB, tale med 3-5 ansøgere.
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b. Status på Lars Lindstrøm sagen.
PEP orienterede om sagen, der er afsluttet fra DOF’s side med et forlig.

c. Andet
Brev fra Morten Lassen om ekstraordinært repræsentantskabsmøde er sendt til
kredsudvalget og Sydkredsens klubber. I Kredsudvalget er der enighed om, at det er
uhensigtsmæssigt med et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Vi støtter processen om, at der i marts bliver fundet en formandskandidat til det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor Walther Rahbek har meddelt, at han vil stoppe som formand,
hvis en egnet kandidat findes. Per laver udkast til svar til Morten Lassen.

B. Formanden
a. Kate Nielsens rolle som formand fremadrettet
Kate orienterede om, at det er svært at være kredsformand uden at være medlem af
HB. Per Eg gør en flot indsats i HB og Kate er glad for, at han har taget opgaven
som situationen er pt. Kate vil gerne fortsætte som formand i Kredsudvalget, i hvert
fald til WOC2022 er overstået. Der er dog en formandskandidat, som Kate skal kontakte inden dette besluttes endeligt. Det blev aftalt at Kate genindtræder i HB, formentlig efter næste repræsentantskabsmøde.

C. Børn og unge
a. Sidste nyt ved Anders Dalgaard
KUM er aflyst i år. Dette skyldes primært Corona-situationen, hvor det ikke er muligt at samles 200 deltagere på en skole, - og slet ikke at holde fest. Det var Horsens,
som skulle have afholdt KUM i 2020, - og kredsudvalget beslutter, at de får det i
2021 i stedet, hvor det skulle have været holdt i Sydkredsen.
Anders Dalgaard oplever, at det er vanskeligt at finde ud af, hvad der sker i området:
Børn og unge på landsplan. Der ønskes bedre / mere samarbejde og orientering
fremadrettet.

b. U1 kurset i november er udfordret vedr. overnatning pga. Corona-krisen. Det skal
holdes i Fåborg, men Fåborg-Midtfyn kommune vil ikke låne skoler ud til fremmede. Leje af spejderhytter o.lign. er for dyrt. Formodentlig afholdes U1 som et én dags
arrangement i Fåborg.
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c. Status på aktiviteter fremadrettet. (klubrepræsentantudvalg – børn og unge?). Der
er ikke sket noget på det område.

d. Skole-OL skal afholdes i Billund (Sydkredsen) i de næste 4 år – skal der sættes
fokus på det? Der har været afholdt møde mellem DOF og OK Gorm og Billund
Kommune, da Gorm er den naturlige klub at vælge i forhold til Billund. Gorm skal i
gang med at tegne kort, som kan bruges til Skole OL. Med Skole-OL i Sydkredsen
vil det være naturligt at opfordre endnu flere af kredsens klubber til at lave udtagelsesløb til Skole-OL.

D. Stævne og reglement
a. Terminslister – kort og lang
PEP udsender en revideret version inden Klubledermødet i november. Terminslisten
for resten af 2020 er ”tynd” grundet Corona. Klubberne er begyndt at indsende ønsker for terminslisten 2021 - og langtidsterminslisten er også fyldt ud bortset fra
DM-hold, som skal holdes i Sydkredsen i 2022. Der er sket mange rokader mellem
kredse og klubber i forhold til langtidsterminslisten. Dette skyldes aflysninger og
flytninger pga. Corona i 2020.

b. Status på løb i Sydkredsen og CORONA
PEP. Der har ikke været stor opbakning til Sydkredsens løb. Der er ikke mange tilmeldte til de løb, der er terminsfastsat.

c. Eftersnak til klubledermødet i november?
Corona-erfaring. Gode tips og tricks. DM lang, Gødding, Krengerup, Læsø, DM Nat
og DM Ultralang mv. kan indgå i erfaringsudvekslingen.

d. Reglement 2021.
Per giver en orientering til Klubledermødet, hvis ikke det ender med, at Reglement
2021 udskydes. Dette afgøres på næste møde i Stævne- og reglementsområdet, som
afholdes d. 30/9.
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E. Voksenkurser
a. Hvordan og hvornår kommer de i gang set i lyset af CORONA?
Terkel Gydesen ser tiden an i forhold til Corona-situationen. Vurderer ikke, at tiden
er moden til fælles voksenkursus hen over vinteren 2020 / 2021.

F. Kort
a. Sidst nyt ved Knud Erik Thomsen
Sidste aktivitet i området for kort var et udvalgsmøde den 13. januar 2020. Derfor
ikke noget nyt. Der er netop udsendt et nyhedsbrev fra Kortudvalget.

b. Status på aktiviteter fremad rettet
Der bliver afhold skype-møde i området for Kort i næste uge. Knud Erik Thomsen
sender et kort resumé af mødet til Kate, så det kan komme med til klubledermødet i
november, hvor Knud Erik ikke selv forventer at deltage.

G.

Planlægning af klubledermødet den 2. november i Vejle.
a. Dagsorden,
Status HB, Terminsliste kort og lang, Reglement, Nyt fra ungdom,
Voksentræning v Terkel, Evt. orientering om nyt på kortområdet
DOF Strategi ved Walther Rahbek, Eftersnak – inkl. Corona

b. De praktiske ting
Naturcenteret i Middelfart er brændt, og mødet holdes i OK SNAB’s klubhus i Vejle.
Kate har booket klubhuset og tager kontakt til klubben angående det praktiske (mad,
kaffe, opstilling af stole og borde, projektor mv.). Der afholdes fællesspisning kl.
18.30 efter Corona-reglerne. Kate laver dagsorden og Per lægger tilmelding ud i Oservice.

H.

Eventuelt
a. Forslag til mødekalender for 2021 (se herunder). Den blev godkendt.

Kredsudvalg

7/12-20, Terkel

12/4-21, Per

13/9-21, Anders

Klubledermøder

8/2-21 KOK

14/6-21 GORM

1/11-21 MELFAR
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