
 

Dansk Orienterings-Forbund 

 
 

Til:     Kredsudvalg Syds medlemmer, klubledere i Sydkredsen og sydkredsens repræsentanter i 

områderne 
 

 

Dagsorden for klubledermøde 3, 2019 i Sydkredsen 

 
Mødested: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart 

Mødedato: 

  

 

Mandag den 28. oktober -  kl. 19.00-22.00 

 

 

A.  Formalia 

 
a. Registrering af fremmødte 

b. Godkendelse af referat fra klubledermødet den 3/6-19 i Jelling. 

c. Godkendelse af dagsorden for dette møde. 

 

 

B. Kommunalt tilskud til ungdomslejre – en mulighed for Sydkredsens klubber 
 

Dorthe Rosenvinge, OK SNAB vil orientere klubberne om muligheden for at få refunderet ud-

giften til leje af lokaler / overnatning / hytte i forbindelse med ungdomskurser. 

 

 

C. Besøg af skovkonsulent, Nina Hoffmann 
 

Nina vil fortælle om hendes opgaver som skovkonsulent, og hvad klubberne kan bruge hende 

til. Der er mulighed for at stille spørgsmål og komme med ønsker til Nina. 

 

  

C.  Nyt fra Stævne- og reglement  

 
a. Terminslister 2020 og fremadrettet 

b. Introduktion til reglement 2021 – gennemgang af proces og muligheder 

 

 

D. Nyt fra Børn og Unge 

 
a. Præsentation af Anders Dalgaard, Sydkredsens nye repræsentant for Børn & unge 

arbejdet og medlem af det landsdækkende B&U 

b. Plan for U1-kurser v. Anders Dalgaard 

c. Rammer, regler og tilskud til U1, U2 og Juniorkurser 

 

 



E.  Eftersnak for løb i Sydkredsen i 2019 

 
Med Per Eg som ordstyrer gennemføres eftersnak for løb i Sydkredsen 2019. Formålet med 

en eftersnak er læring. Derfor er det vigtigt, at der ikke fokuseres på fejl og mangler, men på 

det klubberne har gjort godt og på de udviklingspunkter, der er i forbindelse med de afholdte 

løb. Eftersnakken bør være et forum, hvor vi kommer til at kende hinanden bedre og ved, 

hvor der er hjælp at hente. 

 

Alle klubber, som har afholdt terminslisteløb i 2019 i Sydkredsen bedes forberede et 

kort oplæg om deres løb med følgende indhold: 

 

- Hvad fungerede rigtig godt og hvorfor? Har vi noget vi kan tilbyde andre klubber? 

- Hvad kunne vi have gjort bedre. Og hvad vil vi gøre fremadrettet for at udvikle os på 

netop dette punkt. Har vi evt. brug for hjælp fra andre klubber? 

 
Klubberne skiftes til at fremlægge. Der er tid til positive spørgsmål og berigende kom-

mentarer efter hver klubs fremlæggelse. 

 

 

F. Eventuelt 

 
a. Uddeling af pokaler for årets divisionsturnering i Sydkredsen 

b. …………. 

 

 

G. Plan 2025 – oplæg ved Walther Rahbek 

 
Hovedbestyrelsen arbejder på en strategiplan for DOFs til og med 2025. Planen skal god-

kendes på repræsentantskabsmødet i marts 2020. På klubledermødet vil Walther Rahbek 

præsentere plan og gå i dialog om dens indhold. 

 

 

 

Klubleder- og kredsudvalgsmøder 2019 / 2020 
 

Kredsudvalg 9/12 – 2019 Per 20/4-2020 - Kate 14/9-2020 - Terkel 

Klubledermøder 3/2-2020 - KOK 8/6-2020 - SNAB 2/11-2020 - Melfar 

 


