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Referat af bestyrelsesmøde nr. 5/2022 

7. november 2022 i VO-res hus 

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

Christiansen og materielansvarlig Keld Gade  

Afbud: Økonomiansvarlig Pia Gade og Anders Kyllingsbæk 

Mødet havde følgende tema med inviterede gæster: Klubbens status, udfordringer og 

muligheder vedr. økonomi hhv. materiel.  

Velkommen til Keld Gade som deltager i mødets indledende punkter. 

Økonomi: Klubben har fortsat en fin egenkapital. Alle sommerens og efterårets arrangementer 

har givet et overskud. Samlet set er det et meget tilfredsstillende resultat.  

Materiel: Der blev besluttet at indkøbe yderligere 200 nye postskærme, som skal anvendes til 

næste års arrangementer.  

Med baggrund i oliefyrets alder, mulighed for tilskud til energirigtige løsninger og fremtidige 

reducerede driftsomkostninger er der ansøgt om tilskud til energiforbedringer ved en kommunal 

pulje via Viborg Idrætsrådet. Det blev besluttet, at der arbejdes videre med at udskifte oliefyret 

med en luft til vand varmepumpe. 

Herefter fortsatte det ordinære bestyrelsesmøde. 

 Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde 

Dagsorden udsendt direkte til deltagerne på e-mail blev godkendt.  

Sidste møde 19.september 2022. Referat tilgængeligt på hjemmesiden. Godkendt. 

 Gennemførte aktiviteter 

Kulturnatten: Lille fremmøde. Udgangspunkt fra Nytorv med en rute igennem midtbyen.  Der var 

desværre ikke mange mennesker i byen på Kulturnatten, hvorfor konceptet afprøves i 2023 på 

et tidspunkt hvor der er mange mennesker, dagslys og varmere.  

Natteravn: 40 deltagere. Mindre end sidste år, men det er der også ved de andre natløb for 

tiden. 

Naturskattejagten (uge 42): Stor succes og mange gode tilbagemeldinger. Vi er med igen næste 

år. 

Klubmesterskab: 15 deltagere. Klubmesterskabet i 2023 skal planlægges umiddelbart efter 

generalforsamlingen i 2023 og gennemføres i august 2023. 
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 Planlagte aktiviteter 

Introduktionsudvalget har taget initiativ til en julefrokost 26. november. Det blev besluttet, at 

klubben yder tilskud med 75,- kr. pr. deltager i håb om, at det vil forøge deltagelsen.  

Julehygge: Der planlægges på igen at arrangere julehygge midt i december. Det bliver lørdag 

den 10. december efter VIKASKI-løbet i Viborg Hedeplantage. Der vil blive budt på æbleskiver og 

gløgg. Arrangør mangler, og hvis ingen melder sig, så aflyses arrangementet.  

Nytårsløb: Sidste års vinder Jakob Gade kontaktes for at sikre, at han er klar til at arrangere 

lørdag 6. januar 2023. (Efter mødet: Jakob er indforstået med arrangøropgaven). 

Generalforsamling 2023: Planlagt til mandag den 6. marts 2023. 

Påskeløb 2023: Indbydelsen er færdig og der er åbnet for tilmelding i O-service for danskere, og 

i et af Stig lavet system for udlændinge. Skovtilladelser er på plads. Korttegning er i god gænge, 

idet Dollerup og Vindum er færdige, og Steen er i gang i Ålum. Banelægning er ligeledes i god 

gænge. Indretning af stævnepladser er på plads. Funktionsledere er på plads, og der arbejdes 

med at finde hjælpere. 

Der planlægges med at arrangere gratis aftensmad i klubhuset skærtorsdag og langfredag til alle 

der hjælper med at arrangere påskeløb.  

DM for hold 2023: Lidt udfordringer med få skovtilladelse, hvorfor det er besluttet at 

gennemføre DM hold søndag 8. oktober 2023 i Broddingbjerg.  

 Nye klubdragter og evt. officialbeklædning til Påskeløbet 

Karsten og Tommy er på sagen.  

Der kommer en repræsentationsjakke i mørkegrøn med logo på front og fuldt klubnavn med 

hvidt på ryggen. Skal være klar inden påskeløbene, idet den uddeles til alle klubbens hjælpere til 

Påskeløbet. 

Løbetøj fra NoName i samme farver som nuværende. Karsten laver aftale med Rikard og få den 

valideret med bestyrelsen. Når aftale er på plads, beslutter klubben tilskud til løbetøjet. 

 Indstillinger til Viborg Kommunes Sportsgalla 2023 den 17. januar 2023. 

For at være kvalificeret til at deltage som udøver, skal man i året forinden have ydet én eller 

flere af følgende præstationer (i bedst mulig klasse uanset alderstrin): 

1.  Vinder af dansk mesterskab for hold el. individuelt i en DIF anerkendt idrætsgren. 

2. Opnåelse af dansk rekord, godkendt af DIF. 

3. Vinder af nordisk-, europæisk- eller verdensmesterskab. 

4. Udtaget til deltagelse på et DIF anerkendt dansk landshold. 

5. Andre idrætspræstationer, som efter Viborg Idrætsråds vurdering kan ligestilles med pkt. 1-4. 
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VO indstiller følgende: Preben Munk Eriksen for GULD ved DM ultralang og Oline Libak 

Damsgaard for GULD ved DM MTBO-sprint. 

 

 Udkast til mødeplan 2023. 

 Møde 1 

TEMA: 

MTB-O 

General-
forsamling 
2023 

Møde 2 

TEMA: 

Klubhus 
(Lennart og 
Keld Gade) 

Møde 3 

TEMA: 

Kort og 
skovadgang 

(Steen og 
Arne) 

Møde 4 

TEMA:  

Træning og 
introduktio
n (Helle, 
Birgitte og 
Stig) 

Møde 5 

TEMA: 

Økonomi og 
materiel 
(Pia og Keld 
Gade) 

 Forberedels
e til 
generalfor-
samling og 
DOF-
repræsenta
ntskabsmød
e 

 Opstart på 
et nyt år 
med evt. 
nye 
ansigter. 
Konstituerin
g 

Klar til 
sommerens 
arrangemen
ter & 
langtidsplan 
inden 
klubleder-
møde medio 
juni. 

Sommersæs
onen 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 6/2 6/3 20/3 30/5 18/9 11/12 

Forplejning Jimmi  Jess Tommy Karsten Anders 

 Bordet rundt 

Nil. 


