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Dansk Orienterings-Forbund 
 

 

Dagsorden til møde nr. 3, 2020 i Kredsudvalg Syd  
 

Mødested På TEAMs – Anders ringer op. 

 

Mødedato Tirsdag den 8. december - kl. 20.15 

  

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

og Anders Dalgaard 

 

 

Referat 
  

A. Orientering fra HB v. Per Eg. 

a. Opsamling på HB-møder samt strategiseminar  

Fokus på HB-mødet var ansættelsen af direktør. Økonomi fylder også meget på møder-

ne, men der er ikke noget nyt siden den orientering, som Per Eg gav på klubledermødet 

2/11-2020. 

Også fokus på formandssituationen. Der er nedsat en arbejdsgruppe med de tre kreds-

formænd (Syd – dog Per Eg). DIF motiverer til afdækning af potentielle kvindelige kan-

didater. Men vedkommende skal selvfølgelig også passe ind i Hovedbestyrelsen. 

 

b. Orientering om ny direktør i DOF 

Per Eg fortalte om processen vedr. ansættelsen af direktøren. 

 

c. DOFs strategiske spor i henhold til aftale med DIF. Der er allerede udsendt en mail 

omkring indholdet i de 5 strategiske spor. 

 
De strategiske spor er tilpasset DIF’s strategier og handlingsplaner, for at sikre at DOF 

får støtte fra DIF i tilstrækkeligt omfang. Men naturligvis skal de også give mening ud 

fra DOF’s perspektiv, - og det gør de. De 5 valgte spor er: 

a) Klub 

b) B&U 

c) O-sporten tager ansvar 

d) Bevægelse hele livet 

e) Kompetencer og trivsel. 

 
De strategiske spor er tilpasset er vedlagt som bilag til dette referat – og tidligere udsendt 

til kredsudvalgets medlemmer 

 

B. Stævne- og reglement v. Per Eg 

a. Nyt fra Stævne- og reglementsområdet.  

Processen omkring reglement 2021 er afsluttet, og de ændringer, som tidligere er 

blevet præsenteret for klubberne er vedtaget. Der er også lavet nyt reglement for 

MTBO, men det er primært udarbejdet af MTBO-området. 
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b. Terminsliste 2021 

Terminslisten for 2021 er næsten fyldt ud. Der mangler nogle arrangementer for 2. 

division i efteråret. Listen er ikke udsendt til klubber eller kredsudvalg. 

 

c. Valg af arrangører til langtidsterminslisten. Per Eg har udsendt information til alle 

forud for mødet. 
 

De indsendte ønsker fra klubberne for langtidsterminslisten (DM 2025 og JFM 2023) 

blev drøftet. Beslutningerne fremgår af langtidsterminslisten, der udsendes af Per Eg til 

klubberne snarest. 

 

C. Børn og unge 

a. Nyt fra Børne- og ungeområdet 

Der har været afholdt to møder i området inden for kort tid (nov. / dec.). Der er sket en 

revitalisering af B&U-udvalget, hvilket er positivt og væsentligt. DOF’s Kommende 

formand, Bo Simonsen deltog i det ene møde, for at inddrage og orientere ham. 

Området har bl.a. diskuteret forhold omkring KUM, TBU og kommende kursusafvik-

ling. 

 

b. Plan for U1-kurserne i 2021. Er den ude hos klubberne og på terminslisten? 

Dagskurser for U1 og U2 har været afholdt i efteråret, i stedet for de sædvanlige kurser 

med overnatning pga. CORONA-situationen. Det har fungeret godt med den model. 

Der er lavet en 5 års plan for U1- kursusafvikling, som blev godkendt af klubberne i 

2019. Anders Dalgaard skal blot sikre sig, at klubberne ser klar over, hvornår de skal ar-

rangere. 

 

c. Mail fra Horsens OK (formand Thomas Kokholm) omkring KUM – og klubbens 

krav, hvis de skal arrangere KUM i 2021, samt Nordkredsens svar på denne mail. 

Begge dele er udsendt forud for mødet. 

 
Brevet rammer flere udvalgs kompetencer, hvorfor det er besluttet, at det er de 3 kreds-

formænd, som skal give et svar til Thomas Kokholm. Forinden er der lavet forespørgsler 

til Stævne- og reglementsområdet samt til B&U-området om deres holdning. En del 

handler om økonomi, som kredsene ikke kan dække, hvorfor HB også bør inddrages. 

Kate Nielsen afventer, at Torben Seier, formand i Østkredsen tager kontakt, da han er 

tovholder på sagen. 

 

En del af brevet handler om transport til / fra KUM, som Horsens OK ikke mener, at de 

skal arrangere. Der var en del snak i kredsudvalget om, hvad der rent faktisk har været 

gjort tidligere, da flere modeller har været i spil.  

 

Kate Nielsen gjorde opmærksom på, at hun ikke mener, at hver enkelt klub, der afvikler 

KUM kan diktere, hvordan det skal gennemføres og finansieres. Der bør være et fælles 

grundlag, som i særlige tilfælde til tilpasses ud fra f.eks. ønsker fra arrangøren. 
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D. Kort 

a. Nyt fra Kortområdet 

Der er i december 2020 foretaget en opdatering af vejledningen ’Layout af O-kort’, 

der indeholder de obligatoriske tekster for anvendt grundmateriale og MapMagic lo-

goet.  

 

Vejledningen ’Værd at vide … Tjekliste rentegning’, som er en huskeliste for ren-

tegneren til kontrol af det færdige kort og som også anvendes af en tilknyttet kort-

konsulent er ligeledes opdateret. 

 

Condes 10 kan nu eksportere geo-refererede PDF-filer, som fx kan bruges i appen 

Avenza Map på ens mobiltelefon dels som et nyttigt korttegningsværktøj og som en 

oplagt mulighed for banelæggere og –kontrollanter med alle poster indtegnet.  

 

Kortdokumenterne og en vejledning i brugen af Avenza Map for både Iphone og 

Androit mobiltelefoner kan findes på DOF’s hjemmeside ved at følge dette link 

https://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kort/kort-dokumenter 
 

 

E. Motion og foreningsliv 

a. Intet nyt at tilføje. Området afventer, at CORONA-situationen ændres, så man kan 

lave kurser for nye voksne fra hele kredsen. 

 

F. Klubledermøde og generalforsamling i Sydkredsens venner 8/2-19 i OK 

SNAB’s klubhus (eller evt. via TEAMs) 

a. Ting vi skal have styr på til mødet: 

i. Den praktiske afvikling. Kate har kontakten til OK SNAB 

Hvordan forholder vi os i forhold til Corona? Kan vi evt. holde mødet under 

alternative former? 

 

Hvis ikke CORONA situationen i Danmark ændrer sig afholdes mødet via 

TEAM’s som ved sidste klubledermøde. Der var generel tilfredshed fra klub-

berne omkring denne mødeform. 

 

ii. Beretninger for 2020. Kate Nielsen lavet et udkast inden 1/1-2021 og sender 

ud til kredsudvalgets medlemmer, som kan tilføje noget om deres eget områ-

de, hvis man har lyst.  

 

Dette blev vedtaget. 

iii. Repræsentantskabsmødet 6. marts 2021 skal gennemgås på klubledermødet. 

Herunder de ting, som skal vedtages. 

 

HB har endnu ikke drøftet, hvad repræsentantskabsmødet skal indeholde. Li-

ge nu kan det være tvivlsomt, om det overhovedet kan afholdes grundet CO-

RONA situationen. 

 

https://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kort/kort-dokumenter
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iv. Valg til kredsudvalget:  

• Kates Nielsen fratræder som formand, og kredsudvalget har en ny 

kandidat, som har accepteret at opstille. 

 

• Kate Nielsen fortsætter gerne i kredsudvalget som næstformand, hvil-

ket kredsudvalget fandt var en god idé. 

 

• Anders Dalgaard og Knud Erik Thomsen er på valg, - og begge øn-

sker at tage endnu to år.  

 

• Terkel Gydesen er ikke på valg, men ønsker af stoppe af personlige 

grunde. Per Eg er heller ikke på valg, men sætter gerne sit mandat til 

rådighed for andre kandidater. 

 

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

sættes tid på klubledermødet. 

 

Ingen yderligere kommentar til dette punkt. Kate Nielsen har ”bolden”. 
 

G. Eventuelt 

a. Æresbevisninger 

i. Bennikefadet: Hans Aage Hvalsøe Hansen, Morten Mølgaard Nielsen og Pe-

ter Knudsen. Hvem fra kredsen igangsætter processen?  

Terkel Gydesen tager opgaven og kontakter Peter Knudsen. 

ii. Sydkredsens æresplatte: Kate Nielsen, Finn Hove og K.K. Terkelsen.  

Kate igangsætter processen. 

HUSK DER SKAL LAVES GRAVERING i BEGGE PLAKETTER FØR 

AFLEVERING TIL NY MODTAGER. Regningen sendes til Rudolf Søren-

sen, kasserer i Foreningen Sydkredsens Venner. 

 


