
OR-udvalgsmøde 01-2022 
 
Den 22. december kl. 19.00 digitalt på Teams. 
 
Til stede: Anders Clausen, Søren Skov, Kenneth Rønholm, Jan 

Søndergaard (referent). 
 
Referat: 
 
1: Godkendelse af referat fra sidste møde  
 
- Godkendt. 
 
 
2: Siden sidste møde 

 
- SpeedNord – Ruskær Auto Løbet. Fint arrangement. Støv på 
Nørlundbanen. 
- MJT-løb, Bilorientering. Fint arrangement. 
- Sdr. Vium blev aflyst (corona). 
- Rally Naturens Rige. Fin afvikling og en sportslig succes. Denne gang uden 
corona-restriktioner. 
- O- og R-deltagere fra IMK har klaret sig godt i de forskellige mesterskaber i 
2021. En liste over medaljetagere kan læses i december-nummeret af 
klubbladet. 
 

 
3: Økonomi 
 

- Resultat fra MRS / DM, er gjort op. Resultatet er bedre end sidste år, da der 
var flere deltagere, og færre udgifter til fx corona-tiltag. 

 
 
4: Kommende aktiviteter 

• Hvilke arrangementer IMK skal hjælpe til 2022? 
- Forespørgsel fra KOM, Rally 15.11.2022. 
- KDAK/Fyn skal arrangere DM-Rally, hvor vi skal hjælpe. 
- KOM arrangerer jysk/fynsk fejde 1-3 juli, IMK har lovet at passe en prøve. 
- Der kommer sikkert nogle klubrally’er også. 

• Løb 2022:  
- Speednord / JFM  21/8 (sponsor / reklame på facebook IMK og Speednord). 
- Historisk Pålidelighedsløb 23.4.2022. 
- MJT-løb en mandag aften, formentlig den 15.8.2022. 
- Klubrallysprint Sdr. Virum 18/6. 

• Klubmesterskab 2022 i orienteringsløb? 
- Tages med på årsmødet. 



• Klubmesterskab 2022 i klubrally? 
- Tages med på årsmødet. 
- Kunne kombineres med en ”klubdag” hos DOT i Fasterholt. 
 

• OR årsmøde 5/1-2022. 
- Det påtænkes at flytte mødet til efter d. 17.1.2022 pga. corona. 
- Vi opfordrer til, at der er flere, der vil indtræde i udvalget. 

• Generalforsamling 3/2-2022. 
- Ingen ting at tilføje. 

 

 
5: Materiel  
 

• Nyt depot: Færdiggørelse af udhæng og tagrende. 
- Der skal laves nogle indkøb. 

• Reparation af lille trailer. 
- Der skal skiftes bund og nogle sideplader. 

 
- Der skal afsættes et beløb på budgettet til materiel. 
 
- Der planlægges en arbejdsdag en lørdag i februar. 

 
 
6: Eventuelt 
 

• Udvalget 2022 
- De nuværende medlemmer er villig til at fortsætte. 

• Budget 2022, mangler vi noget materiale vi skal søge om ved bestyrelsen. 
- Helle og Anders laver et udkast til budget. 

 
 
7: Næste møde 
 
- Aftales efter årsmødet. 
 
 
Referent Jan S. 
 


