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Dansk Orienterings-Forbund 
 

 

Referat til møde nr. 3, 2019 i Kredsudvalg Syd (udsat til 2020) 
 

Mødested Hos Anders Dalgaard, Kolding 

Mødedato Mandag den 6. januar - kl. 18.30 

 

Deltagere Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Knud Erik Thomsen, Per Eg  

og Anders Dalgaard 

 

Dagsorden  
 

A. Formand  

a. Opsamling på HB-møder 26/9, 8/11 og 7/12 samt strategiseminar  

KN orienterede fra de sidste møder. Fokus på økonomi. Information om TBU - træning 

af børn og unge. Både bogen og de klubmøder, som vil blive afholdt i løbet af vinteren.        

Plan 2025 og Strategiseminar. Sportschef-situationen.  

b. Æresbevisninger 

i. Finn Hove har påtaget sig opgaven at få Sydkredsens æresplatte udvidet, 

så der er plads til flere navne fremover. 

ii. Bennikefadet og Sydkredsens Æresplatte – hvem er tovholder på det? 

Finn Hove med K.K. Terkelsen og Flemming Jørgensen (syd) 

Morten Mølgaard Nielsen med Hans Larsen og Inger Andersen samt Peter 

Knudsen (Fyn). 

Terkel Gydesen kontakter Morten Mølgaard og Kate Nielsen kontakter Finn 

Hove for at sikre, at der findes nye modtagere og at der foretages gravering. 

 

B. Stævne- og reglement 

a. Opsamling på det seneste møde i Stævne- og reglementsområdet. Herunder nyt 

fra arbejdsgruppen om DM-struktur. 

Området drøfter fortsat ny DM-struktur. Der synes at være enighed om at beholde 

DM-ultralang og DM-nat, mens Midgårdsormen udgår som et forbundsarrangement. 

Stævne- og reglementsområdet indstiller deres forslag til HB, som beslutter endeligt. 

b. Reglement 2021. 

Samme proces som i 2019. Der er ikke de store forslag til ændringer. Mere karakter 

af nogle tekniske tilretninger. Der er overvejelser om, at reglementet skal forenkles / 

forkortes fremadrettet, men det bliver ikke i 2019. 
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c. Forhøjelse af løbsafgifter i Sydkredsen. 

Efter ønske fra klublederne skal vi på klubledermødet 3/2-20 drøfte om løbsafgif-

terne til divisionsløb skal sættes op. Pt. 80 kr. for voksne og 55 kr. for et barn. Disse 

beløb er vedtaget i 2014. 

d. Terminsliste 2020 

Der mangler stadig to divisionsmatcher i efteråret. PEP arbejder på sagen. 

e. Valg af arrangører til langtidsterminslisten: 

i. Påskeløb 2024, DM stafet 2023, JFM sprint 2022. Kredsudvalget drøftede de 

modtagne ansøgninger og fandt arrangører til alle tre arrangementer. Alle an-

søgere vil blive kontaktet snarest af Per Eg. 

 

C. Børn og unge 

a. TBU-projektet. Status på besøg i klubberne 

Anders Dalgaard skal på besøg sammen med Claus Poulsen fra Hovedbestyrelsen. 

De deltagende klubber er: Odense, Middelfart, Kolding og Gorm. 

b. Plan for U1-kurserne. Er den kommet ud til klubberne? 

Plan for afholdelse af U1-kurser til og med 2025 er vedlagt dette referat. Anders Dal-

gaard orienterede om U1 og U2 tilskudsdebatten i forhold til det dokument, som er 

udsendt af hovedbestyrelsen i DOF. Sydkredsen følger ikke dokumentet, - og dette er 

meddelt Børne- & Ungeområdet. 

c. Opfølgning på drøftelse om lokaletilskud v. Dorthe Rosenvinge på sidste kluble-

dermøde i Middelfart. DOF’s administration har ikke ressourcer til at udarbejde do-

kumentation til alle klubber for deltagelse i ungdomskurser og sommerlejre. Klub-

berne kan selv forsøge at få tilskud hos de respektive kommuner. 

 

D. Kort 

a. Knud Erik Thomsen: Der er udsendt nyhedsbrev til korttegnere i december. Det er 

også lagt op som nyhed på DOFs hjemmeside. 

 

E. Motion og foreningsliv 

a. Terkel Gydesen indtræder på den vakante plads i kredsudvalget. Terkels første 

opgave bliver at igangsætte fælles voksentræning i kredsen. 

Kate Nielsen har allerede lavet en liste over kontaktpersoner i kredsens klubber og 

Terkel vil udsende en informationsmail til kontaktpersonerne omkring det videre ar-

bejde.   
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F. Klubledermøde og generalforsamling i Sydkredsens venner 3/2-20 i Kol-

ding. 

a. Ting vi skal have styr på til mødet/punkter: 

i. Den praktiske afvikling –Dette bliver det første møde, hvor vi tilbyder 

fællesspisning før mødet. kl. 18 begynder spisning og Per Eg er tovholder. 

ii. Beretninger for 2019. Er skrevet af Kate Nielsen og Terkel Gydesen og god-

kendt at kredsudvalget 

iii. Forslag om, at vi drøfter PLAN 2025 oplægget fra HB. 

Vi skal kun tage fat i det der virker relevant at drøfte. Det oplæg som pt. fore-

lægger fra Walther Rahbek og hovedbestyrelsen er meget omfattende. 

iv. Reglement 2021. Såfremt klubberne har noget de vil have drøftet / besluttet i 

fællesskab er der mulighed for dette. 

v. Repræsentantskabsmødet 7. marts 2020 skal gennemgås på klubleder-

mødet. I øjeblikket foreligger der ikke en dagsorden for repræsentantskabs-

mødet, - og uden den kan der ikke gennemgås noget. 

vi. Valg til kredsudvalget:  

• Kates Nielsens fremtid som formand for kredsudvalget og som 

medlem af HB. Kate ønsker ikke længere at være Sydkredsens re-

præsentant i DOF’s hovedbestyrelse, men vil gerne fortsætte som for-

mand i Sydkredsen. Kredsudvalget er indforstået med denne beslut-

ning og der skal nu findes en person i Sydkredsen som vil deltage i 

HB-møderne og samtidig være medlem af kredsudvalget. 

• Terkel Gydesen, Kate Nielsen og Per Eg på valg. Alle genopstiller. 

• Anders Dalgaard skal vælges ind i udvalget rent formelt, - og er 

igen på valg i 2021. Dette er allerede sket på klubledermødet i okto-

ber 2019 

b. Sydkredsens venners generalforsamling planlægges af bestyrelsen, men der skal 

afsættes tid på klubledermødet. 

 

G. Eventuelt 

 

Kredsudvalg 6/1-20 - Anders 20/4-2020 - Kate 14/9-2020 - Terkel 

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

 


