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     København, d. 060320.   
 
 

Referat af  
medlemsmøde i Orienteringsafdelingen 

 
afholdt fredag den 6. marts 2020 kl. 1700 på Station Amager, 
Kamillevej 3, 2770 Kastrup med følgende dagsorden iflg. lovene: 
 
 
Der var mødt 18 medlemmer til medlemsmødet. 
 
1. Valg af dirigent. 
 - Elin Kracht valgt. 
 
2. Valg af stemmeudvalg. 
 - Nedsættes hvis nødvendigt. 
 
3. Formandens beretning. 
 - Beretningen vedhæftes sammen med referatet. 
 - Godkendt. 
 
4. Kassererens beretning. 
  - Årsregnskab viste et mindre overskud.  
  - Godkendt. 
 
5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent. 
  - Særkontingent uændret, 0 kr. 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
 - Takster for kørsel. 
 a. Peter Sørensens forslag:  
 i. Udregnet efter forbrug af brændstof ved optankning til fuld tank hjemmefra - 
    og igen fuld tank ved "Vendepunktet", hvor efter forbrug udregnes,  
            alternativt  
 ii. Udregnet efter et forbrug på 10 km pr. liter x aktuel literpris. 
 
 b. Bestyrelsens forslag:  
 Nedsættelse af taksten fra 2,00 kr. pr. km for hele turen til: 
 "En takst på 1,50 kr. pr. km til bilen, og som et forsøg i år med at O-afdelingen 
 betaler et tilskud for den del af udgiften, der overskrider 200,- kr. pr. person." 
 
 

 POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN 
           Orienteringsafdelingen 

Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idrætsforbund 
Formand  
Jan Kofoed Nielsen     Privat mobil  4081 3695 
Hedegaardsvej 34             Arbejdsmobil  6114 9896 
2300 København S       E-mail: benteogjan@gmail.com         



Der blev stemt om forslag a og b.  
18 ud af 18 stemte for forslag b. 
 
Under forslag b blev der stillet forslag om at sætte kr. pr. km op til 2 kr. igen. 
Der blev stemt om forslag 1,50 kr. pr. km eller 2,00 kr. pr. km.  
 
Det oprindelige forslag fra bestyrelsen med 1,50 kr. pr. km blev vedtaget med 12 ud af 
18 stemmer. 
 
7. Ordinært valg af: 

 a. Formand (Jan Kofoed Nielsen er villig til genvalg).  
 - Genvalgt 
 
 b. Materielforvalter (Torkil Hansen er villig til genvalg). 
 - Genvalgt 
 
 c. Redaktør (Jørn Lind er villig til genvalg). 
 - Genvalgt 
 

  d. Regnskabskontrollant for 2 år. (Camilla Rath Nielsen er villig til genvalg). 
  - Genvalgt 
 
  e. Regnskabskontrollantsuppleant for 1 år. (Anne F. Jensen er villig til genvalg). 

 - Genvalgt 
  

8. Eventuelt. 
- Det blev aftalt at genindføre Stævnekontrollanter på alle vores arrangementer. 
 - Kbh. Cup 1 - SK: Elin Kracht. 
 - Kbh. Cup 2 - SK: Camilla Rath Nielsen. 
 - Kbh. Cup 3 - SK: Anne F. Jensen. 
 - Pokalløbet - SK: Karsten Jørgensen. 
 
- Start og mål banner. 
 - Elin undersøger og bestiller efter aftale med bestyrelsen. 
 
- Østkredsen savner en repræsentant for breddeudvalget (Se evt. referatet fra 
  Østkredsens Repræsentantskabsmøde på DOF's hjemmeside). 
 
- Løb til Klubmesterskabet i 2020. 

 1. Kbh. Cup 1 d. 300420. 
 2. Kbh. Cup 2 d. 190520. 
 3. Kbh. Cup 3 d. 090620, 
 4. Pokalløbet d. 180820. 
 5. DPM O-løb d. 030920 (Middelfart/Kolding). 
 6. Slagelse PI's Antvorskovløb d. 080920. 
 7. Helsingør PI's Teglstrupløb d. 201020.  (Reserve)   

 
- Forslag til deltagelse i div. arrangementer:  
 - "Mødepligt" til de 3 x 5. divisionsmatch, d. 17/5, 6/9 og 27/9 
  - WOC d. 6-11. juli ved Kolding - Fredericia - Vejle (VM i Sprint for eliten og 
 O-løb i både skov og by for alm. O-løbere). 
 
Forslag til deltagelse i O-løb med opfordring til at medlemmer tager med til bl.a.: 
 - 2 dags stævnet i Tversted (Cimbrerløbet og Gudenåløbet).  
 - Höst Open 2020 



 
Egne arrangementer, hvor der skal bruges medhjælpere fra O-afd.: 
 Kbh.Cup-1, d. 300420 i  Gl. Grønholt Vang. SL: Peter Sørensen.  
  
 Kbh.Cup-2, d. 190520 i Grønholt Hegn. SL: Peter Sørensen. 
  
 Kbh.Cup-3, d.090620 i Nørreskoven. SL: Peter Sørensen. 
 Mangler umiddelbart to hjælpere.  
 
 Pokalløbet i efteråret, d. 180820 i Tisvilde Hegn. SL: Erik Skriver. 
 Behovet for hjælpere er umiddelbart ikke kendt.    
 
 Høst Open, den 231020.    SL: Torkil Hansen 
 - Indbydelsen kommer på hjemmesiden lige om lidt. Planlægningen starter op i 
 Påsken. Interesserede hjælpere må gerne kontakte Torkil.  
 
Telte: 
 - Bestyrelsen har vendt en del forslag og størrelser. Hælder mest til indkøb af et 
 telt på 3x3 og se størrelsen (eller tage op og se dem), og derefter flere hvis 
 kvalitet og størrelsen passer, således at de evt. kan sættes sammen, men også 
 bruges separate ved. f.eks. kiosk salg, åbnebaner m.m. 
 - Elin nævnte at Allerød lige har købt fra Sverige, hun undersøger kvalitet og 
 pris i forhold til om det kunne være noget. 
 - Anne: Spørgsmålstegn ved hvor meget mere kapacitet vi egentlig behøver til 
 "single" løbere som omklædningstelt, da de fleste klubber selv har telt med. 
 Kunne man spørge Beredskabsstyrelsen eller Hjemmeværnet på Bornholm? 
 
 
Vigtigt vedr. tilmelding til politi-løb: 
 Ved politi løb skal tilmeldinger sendes  
 1) direkte til arrangøren, og  
 2) cc: til Bruno Stub på stubberne@youmail.dk og Jan Kofoed Nielsen  
 benteogjan@gmail.com  aht. betaling og koordinering af transport.   
 
Til Danske Politimesterskaber (DPM'er) er der stadig tilmelding til Idrætskontoret på  
pi-kbh@politi.dk , da det er hovedforeningen, der tilmelder og betaler. 
 
 - Torkil opfordrede til at vi tilmelder samlet, idet det gør det nemmere for 
 arrangørerne. 
 - Karsten kommentere, at han personligt ikke synes at enkelt tilmelding gør det 
 sværere som stævneleder. 
 - Opfordring til at melde sig, hvis nogen vil stå for tilmeldingerne fra  
 PI-København til politiløbene rundt om i landet. 
 
 
      Ea Busch Nielsen   Elin Kracht 

Sekretær       Dirigent 
 


