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Dansk Orienterings-Forbund 
 

 

Referat: møde nr. 1, 2017 i Kredsudvalg Syd  
 

Mødested Niels Skousvej 21, Vejle 

Mødedato Mandag den 24. april - kl. 18.30 

Deltagere Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thom-

sen 

 

Referat 

 

A. Formand  

a. Opsamling på forårets HB-møder samt repræsentantskabsmøde. 

Gennemgående tema var den nye strategi for DOF. Et andet tema var 

rekruttering til udvalg. Desuden blev det drøftet om man kan/skal gøre 

repræsentantskabsmødet mere spændende. 

 

b. Præsentation af DOF’s nye direktør in absentia: Kenneth Majkjær Mikkel-

sen 

Kenneth kommer til klubledermødet 29. maj i Vejle 

 

B. Børn og unge 

a. Nyt fra området 

Sydkredsen er vært for fælles TC samling i august. I forbindelse med JFM 

i Stenderup. Samlingen er for alle Talentcentre i Danmark. 

U1 og U2 sommerlejren er på plads vedr. location. U1 skal til Kronhede-

lejren i Ulfborg og U2 til Partille ved Göteborg. 

 

b. KUM 2017 

Gorm-Jelling, KOK, SNAB og Melfar står som arrangør. I samarbejde med 

Tobias Svarer B&U og Terkel er Sydkredsens repræsentant. Der bruges 

samme model som i 2016. Aftalen er, at modellen evalueres på Træner-

seminaret i nov. 2017.  
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C. Kort 

Afholdt O-cad rentegningskursus i Fredericia 7. februar.  

Der afholdes kursus for korttegnere i Kolding 7. juni.  

Der er kommet enkelte nye signaturer. Bl.a. løbbarheden på hugninger, en 

tæthed 4 og ”brønd” bliver firkantet. 

Knud Erik Thomsen har oplevet forkerte angivelser af kvalitet og service i for-

bindelse med afholdelse af stævner (”stjerner”) og disses indbydelser. Vi debat-

terede benyttelsen af kortkonsulenter – i fx 3 og 4-stjernede stævner. Set i for-

hold til reglementet. 

PEP skriver til klubberne og det drøftes på klubledermødet. 

 

D. Stævne og reglement 

a. Manglende arrangør til op-/nedryknings match 2017 

PEP redegjorde for sagen og arbejder videre med de modtagne input for 

at finde en arrangør. 

 

b. Langtidsterminslisten 

Udfordring med DM-Lang og Stafet i 2020. OK Syd har meldt sig til DM-

lang, men der skal findes en arrangør i nærheden til DM-stafet. 

Der mangler også arrangør til JFM – 2019.  

Forslag blev drøftet. 

 

E. Klubudvikling i Sydkredsen 

Der er klubudviklingsprojekter i gang i Sydkredsen, men kun få klubber har 

valg at deltage. Gert Nielsen afvikler årlig klubudviklingsworkshop, men alt for 

få deltager. I 2016 blev det aflyst pga. for få deltagere. Der afvikles workshop 

30/9 – 2017 i Fredericia. 

 

Flere af kredsens klubber er nødlidende pga. faldende medlemstal og faldende 

aktivitet, kan og skal vi gøre noget? Er et klubudviklingsprojekt den rigtige 

løsning? 
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Vi oplever at de nødlidende klubber ikke har ressourcer til klubudviklingspro-

jekter, som muligvis er for ambitiøst? Der må tages fat på en anden måde. 

Kredsens klubber kan i højere grad hjælpe og støtte hinanden, men hvordan 

får man en videndeling i gang? 

Vi vil gerne genindføre eftersnakken på klubledermøderne. Første eksempel 

kan være; evaluering af forårets arrangementer i sydkredsen. Per er ”tovhol-

der” på denne debat ved klubledermødet 29/4-17. 

 

F. Planlægning af klubledermødet den 29. maj i Vejle 

a. Dagsorden 

b. Hvad kan vi gøre for at gøre klubledermøderne mere spændende? 

c. De praktiske ting 

Der er lavet aftale med Flemming Jørgensen OK Snab om lokaler og for-

plejning. 

 

Dagsordenspunkter 

 Præsentation af og ved DOFs nye direktør. Kenneth Majkjær Mik-

kelsen 

 Nyt fra udvalgene; B&U, Terminsliste, Kort 

 Eftersnak – evaluering af forårets løb 

 Præcisionsorientering 

 Oplæg vedr. brug af Facebook. 

 

G. Eventuelt 

Hvervning af nye medlemmer til udvalget. Udvalgets medlemmer må gerne 

spørge potentielle muligheder om de vil udfylde udvalgets vakante pladser. Vi 

mangler til: 

- Motion og foreningsliv 

- Næstformand / sekretær 

 

Klubledermøde i Vejle; 29. maj 

Kredsudvalgsmøde i Middelfart (Terkel) 11. september. 


