Viborg Orienteringsklub – Bestyrelsen – Mødereferat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3/2022
23. maj 2022 i VO-res hus
Til stede:

Afbud:
Bilag:

Jess Rasmussen, Jimmi Olsen, Karsten Christiansen og Anders Kyllingsbæk.
Kort -og skovudvalg: Kortansvarlig Steen Frandsen og skovkontakt Arne
Moe-Jensen
Tommy Kirk Damsgaard
Ingen

Første møde under ny struktur, hvor der er inviteret et eller flere udvalg.
Dette møde har følgende tema med inviterede gæster: Klubbens udfordringer og muligheder
vedr. kort og skovadgang. Drøftelse og tilpasning af planer.
Velkomst til Arne, Steen og Anders med en kort præsentation af bestyrelsen. Herefter bød Jess
på forplejning, kaffe og kage.
Kort -og skovudvalget:
Der ønskes en femårs planlægning for brug af skovene, som lægger sig op af DOF 4-års plan med
Naturstyrelsen. Planen skal give VO bedre overblik, derved muligheder for fastlægge, hvilke løb
klubben melder sig som arrangør af, planlægning af korttegning og indhentning af tilladelser mv.
Skovkontakten kan med fordel dele ”naturzonekort” fra skov og naturstyrelsen med indikationer
af tilladte områder med korttegnerne og banelæggere.
Arne: De helt store arrangementer, Påskeløb o.l., skal foregå i offentlige skove. Det er stort set
umuligt at få flere private ejeres tilladelser samtidigt.
Herefter en gennemgang af status og plan for alle VO nuværende, tidligere og måske fremtidige
skovområder. Konklusioner på drøftelsen er fastholdt i bilag. Bilaget sendes til kommentering
ved Steen og Arne inden næste bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen færdiggør arbejde med
at få en langsigtet plan for anvendelse af klubbens skove og adgang til disse.
Tak til kort -og skovudvalget.
Aktion: Bestyrelsen begynder arbejdet med en femårsplan på næste bestyrelsesmøde.
Herefter fortsatte det ordinære bestyrelsesmøde.
Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde
Sidste møde 4. april 2022. Referat tilgængeligt på hjemmesiden.
Godkendt.
Gennemførte aktiviteter
Midtjysk sprint Cup i Viborg C den 7-8.maj forløb godt. Mange positive tilbagemeldinger fra
deltagerne, både til kort, baner og pladsen på Toldboden. Stævneleder Jess var blevet en lille
smule bekymret i forhold til afholdelse af VM i Duathlon i Viborg C dagen før, hvor store dele af
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løbsområdet var spærret af, men på dagen var der ingen problemer. Op til stævnet var der god
kommunikation med diverse matrikelejere, som endte med at alle sagde ja, og det derved var
muligt at lave udfordrende baner uden virtuelle spærringer.
Planlagte aktiviteter
Sportspraktikdag 2. juni: 7 hjælpere har budt ind. Der kommer 12 klasser (ca. 350 elever).
Formålet er at give eleverne lidt undervisning i orienteringsløb og lade dem prøve at løbe.
Læsø 3-dages 19-21. juli 2022: Er fortsat på skinner. Korttegning færdig.
Pulsskolen 2. august: Udgangspunkt fra Hald Ege skole. Keld og Jess.
Outdoor Day fredag 19. august: VO fastholder deltagelse om fredagen. Jess.
JFM Lang i Dollerup Bakker 21. august 2022: Indbydelsen er ude. Skovene på plads. Svend Erik er
stævneleder.
Påskeløb i 2023: Nu er alle skovene på plads.
Ungdomssatsning og Kom&Prøv arrangementer
Jess har deltaget i DOF seminar omhandlende klubbernes og sportens synlighed, samt
rekruttering. Der er for nuværende ikke kræfter i VO til at løfte en egentlig rekrutteringsindsats,
men vi fastholder at opsøge viden og erfaringer fra forbundet og andre klubber, primært
igennem Jess engagementer.
Kom&Prøv er klar til at blive rullet ud følgende tre mandage: 20. og 27. juni samt 4. juli.
Karsten er ansvarlig.
Bordet rundt
Ingenting
Mødeplan 2022
Møde 1

Møde 2

Møde 3

Møde 4

Møde 5

TEMA:

TEMA:

TEMA:

TEMA:

TEMA:

MTB-O

Klubhus

Træning og
introduktion

Forberedelse
til
generalforsam
ling og DOFrepræsentants
kabsmøde

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

Kort og
skovadgang
Klar til
sommerens
arrangementer &
langtidsplan
inden
klubledermøde 8. juni.

Sommersæso
nen er slut og
der er
klubledermøde i
november.

Økonomi og
materiel
Årlig status.
Lidt
julehygge.
Der er
klubledermøde i januar
og generalforsamling i
marts

Dato

7/2

4/4

23/5

19/9

5/12

Mødeleder
(forplejning)

Jimmi

Jess

Tommy

Karsten

Anders
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