Dansk Orienterings-Forbund
Referat til møde nr. 1, 2020 i Kredsudvalg Syd
Mødested

Via Skype

Mødedato

Tirsdag den 19. maj kl. 19

Deltagere

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Knud Erik Thomsen, Per Eg og Anders
Dalgaard.

Referat.
A. Formanden – Kate Nielsen
a. Velkommen og opsamling / status på orienteringsløb, og -klubber i Danmark i lyset
af CORONA situationen.
Kate Nielsen beskrev kort situationen. DOFs situation specielt. Økonomisk udfordret
af Corona-krisen.

B. Nyt fra HB v. Per Eg
a. Opsamling på repræsentantskabsmødet i Brøndby lørdag den 7/3-2020
Repræsentantskabsmødet: Meget anderledes end tidligere. Kampvalg om formandsposten mellem Walther Rahbek og Carsten Lausten, - og den dertil hørende debat
fyldte meget på mødet. Walther Rahbek blev genvalgt som formand med få overskydende stemmer.
Man kan læse om Repræsentantskabsmødet på DOF’s hjemmeside https://dof.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/8009-dof-repraesentantskab-modtes-ibrondby
Og referatet kan du læse her: https://do-f.dk/~pbhogrzp/dansk-orienterings-forbund/nyhed/8025-referatet-fra-repraesentantskabsmodet-er-nu-tilgaengeligt

b. Opsamling på HB-møder fra marts til maj 2020
i. Fokus på økonomi og personale
Økonomien fylder meget. CORONA har sat en stopper for afvikling af løb –
og dermed for de løbsafgifter, som er en vigtig del af DOF’s indtægt. Der har
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været nedsat et spareudvalg – med Kenneth Majkjær Mikkelsen i spidsen, og
der er udarbejdet et acceptabelt budget for 2020, som sikrer, at DOF komme
ud af året med begrænset underskud. Det har betydet mange besparelser og
en aftale om, at personalet i efteråret skal arbejde på halv tid. Dette har afstedkommet, at Kenneth Majkjær Mikkelsen frivilligt har indgået en fratrædelsesordning med DOF med virkning fra efteråret 2020. Læs her: https://dof.dk/~pbhogrzp/dansk-orienterings-forbund/nyhed/8036-dof-s-direktor-fratraeder-til-oktober
CORONAEN har dog også medført en aktivitetsnedgang i DOF og således
besparelser, som er kommet helt af sig selv. F.eks. færre møder, mindre eliteaktivitet og færre kurser for børn og voksne.
Et underskud i 2020 vil forsøges inddækket med ekstraordinært medlemsbidrag i 2021, hvis det godkendes på Repræsentantskabsmødet næste år.

Næste HB-møde afholdes den 2. juni.

C. Stævne og reglement ved Per Eg
a. Status på terminslister – herunder divisionsturneringen 2020 i reduceret form og udsættelse af flere løb på langtidsterminslisten.
Tisvilde påtænker i et eller andet regi at gennemføre DM mellem.
DM lang fastholdes 12. september, mens gennemførelse af DM Stafet er usikker.
DM Nat påtænker at blive afholdt 30. oktober. Samme weekend som DM Ultralang.
Horsens overvejer at ændre terminen for KUM.
Påskeløbene afvikles i de kommende år efter følgende plan: HTF i 2021, Silkeborg
OK i 2022, Snab/Gorm i 2023 og Viborg OK i 2024.
Midgårdsormen bliver ikke afholdt i 2020, - og er ikke terminsfastsat i 2021. Løbets
fremtid er uvis.

DM Hold forventes at blive aflyst i år, da kredsenes og klubbernes mulighed for at
gennemføre en retfærdig turnering er vanskeliggjort af CORONA. Det står kredsene
frit for, om de vil gennemføre egne matcher. Per Eg lægger op til, at vi på klubledermødet 8/6-20 skal afgøre, hvad vi gør i Sydkredsen.
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b. Reglement 2021
Frist for indsendelse til ændringer er nu overskredet. Der er ikke kommet så mange
forslag. Ændringerne skulle normalt behandles på klubledermøderne i juni, men Per
Eg er usikker på, om det bliver klar til fremlæggelse på det tidspunkt. Der afventes
en revideret godkendelsesplan for Reglement 2021.

c. Nyt fra stævne og reglementsudvalget
Ikke så meget nyt. Mest fokus på stævneguide i forbindelse med Corona-krisen.

D. Børn og unge ved Anders Dalgaard
a. Status på kurser, KUM mv. Hvor er vi i forhold til CORONA mv.
Kurserne er forsøgt prioriteret i Corona-krisen. Sommerlejren står for døren. Alle
afholdes i Danmark. Alle potentielle ledere er motiveret for at afholde sommerlejren.
U1 i Sydkredsen bliver en sommerskole. Temmelig sikkert i Trekantområdet. Uden
overnatning. De andre kurser søges afviklet som sommerlejre.

Anders Dalgaard planlægger at inddrage Sydkredsens klubber i arbejdet med børn
og unge i Sydkresen ved at afholde ét årligt møde med klubrepræsentanter (én pr.
klub).

E. Kort ved Knud Erik Thomsen
a. Sidste nyt fra kortudvalget
Der blev sendt nyhedsbrev fra kortudvalget sidst i april med status. Dette kan findes
på DOF’s hjemmeside: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kort/kort-dokumenter

Træf for klubbernes kortansvarlige er blevet aflyst og gennemføres ikke i 2020.
Kortudvalgets møde i næste uge er også aflyst. Der forelægger ikke en ny dato.

Per Eg efterspurgte et dokument, der kan anvendes, når man skal have en kortkonsulent tilknyttet til et nyt kort. Vi opfordrer til brug af kortkonsulenterne. Ansøgning
findes på DOF’s hjemmeside: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/vejledninger-reglement-arkiv/korttegning
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F. Klub- og foreningsliv
a. Status på voksentræning
Intet nyt pga. Corona-krisen. Som aftalt ved klubledermødet i februar vil Terkel Gydesen kontakte klubberne i efteråret 2020 med henblik på af afholde de første kurser
i foråret 2021.

G. klubledermøde mandag den 8. juni i Vejle
a. Kan / vil vi holde klubledermødet. Skal det udsættes? Eller vil det give mening at
holde det på Skype / Teams? Praktiske ting vi skal have styr på.
Vi satser på at mødet kan afholdes fysisk d. 8. juni hos OK SNAB i Vejle som planlagt. Der bliver ikke mulighed for, at man kan deltage på Skype, hvis ikke man ønsker at fremmøde. Arrangørerne må tage sig af kaffe, bespisning m.v. i forhold til de
givne retningslinjer. Fællesspisning forud for mødet aflyses, og vi starter således
først kl. 19. Kate Nielsen har kontakten til OK SNAB.

b. Dagsorden til mødet.
Emner:
Status på reglement 2021
Status på terminslisten 2020. Herunder Divisionsturnering 2020
Langtidsterminslisten
Børn og unge: Sommerlejre / sommerskolen og KUM
Nyt fra HB
Kortudvalget udgår (bortset fra nyhed om print til DM). Per Eg tager dette punkt, da
Knud Erik Thomsen ikke deltager i mødet.
Hvordan er klubberne kommet igennem Corona-tiden. Gode ideer til fremtiden
Der afsættes god tid til pkt. ”eventuelt”, så der bliver tid til snakke og idéer mv.

H. Eventuelt.
Kredsudvalget drøftede fremtidigt formandskab i kredsudvalget og Sydkredsens repræsentation i HB.
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