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Referat af bestyrelsesmøde nr. 2/2022 

4. april 2022 i VO-res hus 

Til stede: Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard, Jimmi Olsen og Karsten 

Christiansen 

Fraværende: Ingen 

Bilag: Ingen 

 Godkendelse af referat fra sidste møde 

Sidste møde 7. februar 2022. Referat tilgængeligt på hjemmesiden. 

Godkendt. 

 Kort tilbagemelding fra DOF repræsentantskabsmøde 

Jess deltog. Godt og struktureret møde.  

Med de nye udpegede naturparker og skove som tema, havde DOF inviteret gæster fra 

naturstyrelsen til at berette om styrelsens forståelse og intentioner i forhold til  forvaltningen, 

herunder brugen af områderne med udgangspunkt i Grib Skov. Repræsentanten mente det ville 

komme til at gå rigtig godt og gode muligheder for endda større områder fordi små hegn fjernes. 

Der er fortsat lidt bekymringer fra forsamlingen i forhold til de helt store O-arrangementer med 

mange deltagere. 

 Opfølgning på VO generalforsamling 14. marts 2022 

 Et fint møde med godt fremmøde. De indkomne forslag blev behandlet i overensstemmelse 

med vedtægterne og bliver skrevet ind i vedtægterne.  

De reviderede vedtægter blev godkendt, og kan findes på hjemmesiden. 

 Erstatning for Pia i bestyrelsen  

 Der har ikke været nogen tilkendegivelser efter generalforsamlingen. Drøftelse af mulige 

emner. Indsatsen for at finde det sidste medlem til bestyrelsen fortsætter. 

 Drøftelse af formandens forslag om at invitere nøglepersoner til relevante 

bestyrelsesmøder 

På generalforsamlingen blev der ytret bekymringer i forhold til at frigøre stillingen som kasserer 

fra bestyrelsen. Som svar til forsamlingen gjorde formanden det klart, at der aldrig træffes 

afgørende beslutninger uden inddragelse af relevante nøglepersoner. 

I yderligere forlængelse af dette foreslår formanden, at kasserer, udvalgsformænd med flere på 

skift deltager i bestyrelsesmøder (fx invitere kassereren når vi drøfter økonomi), idet dagsorden 

for de enkelte møder tilpasses hertil. Drøftelse med de respektive udvalgsformænd placeres 

som nr. 1 på dagsordenen. 

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og bestyrelsesmøderne bliver fremadrettet med et styrende 

tema, hvor de respektive nøglepersoner bliver inviteret. 
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 Forslag om at udskifte varmekilde i klubhuset 

Keld Gade har påtaget sig at være klubbens projektleder. Han har undersøgt muligheder for at 

udskifte det eksisterende oliefyr og har allerede en positiv tilkendegivelse fra kommunen, som 

har pulje til energirenovering. Puljen er dog lukket for indeværende år, men der kommer en ny i 

2023. Opfølgning fra kommunens klubhuskonsulent i oktober. Der er mulighed for op til 73% 

tilskud. Omkostninger vil ved tilskud være på ca. 50.000 kr.  

Undersøg også muligheder for evt. at tilkoble solpaneler og således lave en bæredygtig 

klimavenlig varmeløsning.  

 Til godkendelse af anskaffelser i juni måned: 

1: Anskaffelse af 150 Emit brikker med 42% rabat. 308 kr. pr styk mod normal prisen på 530 kr. 

pr styk. Erstatning af brikker fra 2017 som gik død for tidligt.  Brikkerne skal bruges til Læsø 3-

dages i juli, og JFM lang i august. Dernæst påskeløbet i 2023.  

Godkendt. Keld anmodes om at undersøge muligheden for DIF-tilskud. 

2: Anskaffelse af et videokamera på stativ til backup af passage af målstreg for afgørelse af tvivl 

om tid. Skal anvendes til WRE events på Læsø, JFM lang i Dollerup, og dernæst jagtstarten ved 

påskeløbet. Pris omkring 2-3.000 kr. 

Godkendt. 

 Status på arrangementer 

Midtjysk Sprint Cup i Viborg C 7-8 maj 2022: Alt er klart. Dog mangler mange flere tilmeldinger. 

Laver et Facebook opslag som traditionelt giver mere aktivitet omkring tilmeldingen. 

Læsø 3-dages 19-21. juli 2022: Alt er på plads og alle stillinger er besat. 

JFM Lang i Dollerup Bakker 21. august 2022: Tilladelsen til skoven er sikret og banerne er ved at 

blive lavet.  

Påskeløb i 2023: Tilladelser til Ulbjerg er afvist. Der søges om Guldborgland. De to andre 

områder er sikret (Vindum og Dollerup). Efter mødet har vi fået nej til at løbe i Guldborgland, 

så der arbejdes nu på at få tilladelse til at løbe i Ålum, hvilket Randers OK er indforstået med. 

 Ungdomssatsning og Kom&Prøv arrangementer 

DOF afholder webinar. Jess deltager og fastholder sin position som styregruppeformand for 

ungdomssatsningen i VO. 

Kom&Prøv iværksættes med det samme. Karsten er ansvarlig. 

 Bordet rundt/Eventuelt 

- Sportpraktikdag 2022, 2. juni: VO fastholder engagementet overfor Viborg idrætsråd. Jess er 

ansvarlig. Morten Konradsen fra Viborg idrætsråd er kontaktperson. 
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- Outdoor Day: 19. august. VO deltager alene i skoledelen om fredagen, og ikke om lørdagen 

pga. JFM lang dagen efter. Jess er ansvarlig. 

- Pulsskolen: Hald Ege Idrætscenter tirsdag den 2. august. Jess og Keld Gade er ansvarlige. 

- MTB-O træning fastholder samarbejdet med MTB-O klubben Navet om at ”bytte 

træningsbaner” uden omkostninger. 

Aktionsliste 

Aktion 
nr. 

HVAD HVORLEDES HVEM HVORNÅR 

1 Kommentere 
formandens udkast 
til årsberetning 

I indkaldelsesmailen til dette 
møde er vedhæftet Jess udkast til 
beretning og langtidsplaner.  
Venligst give feedback til Jess 
ASAP. 

Alle i 
bestyrelsen 

NLT 
torsdag 
den 10/2, 
aften. 

2 Justering af VO 
vedtægter med 
baggrund i 
beslutninger på 
generalforsamlingen 
14. marts 

Opdatere vedtægterne som findes 
på hjemmesiden. 

Formand Uge 14 

3     

Mødeplan 2022 

 Møde 1 

TEMA: 

MTB-O 

Møde 2 

TEMA: 

Klubhus 

Møde 3 

TEMA: 

Kort og 
skovadgang 

Møde 4 

TEMA:  

Træning og 
introduktion 

Møde 5 

TEMA: 

Økonomi og 
materiel til 
O-løb 

 Forberedelse 
til 
generalforsam
ling og DOF-
repræsentants
kabsmøde 

Opstart på et 
nyt år med 
evt. nye 
ansigter. 
Konstituering 

Klar til 
sommerens 
arrange-
menter & 
langtidsplan 
inden 
klubleder-
møde 8. juni. 

Sommersæso
nen er slut og 
der er 
klubleder-
møde i 
november. 

Årlig status. 
Lidt 
julehygge. 
Der er 
klubleder-
møde i januar 
og general-
forsamling i 
marts 

Dato 7/2 4/4 TIRSDAG 7/6 
Klokken 18 

19/9 5/12 

Mødeleder 
(forplejning) 

Jimmi Jess Tommy Karsten  

---------- SLUT----------- 


