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Knud Erik Thomsen, Syd (KET)
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Steen Frandsen, Nord (SF)
Mogens Hansen (MH)

Referat:

Flemming Nørgaard (FN)

Afbud:

Asger Jensen, Øst (AJ)

Dagsorden:
A. Godkendelse af referat
1. Referat nr. 3/2010 af mødet den 20. september 2010
Referatet godkendt
B. Debatpunkter – Fremadrettet
1. Status ny teknik og grundmaterialer
FN gav en redegørelse om status for laserfremstillede kurver.
Der er nu bestilt og leveret laserkurver til 44 klubber dækkende 262 skov- og parkområder.
Der blev 1. december bestilt 11 områder til en samlet pris af kr 14.400
Næste bestillingstermin for COWI materiale er 1. marts 2011.
Aftalen med COWI er udløbet 31. december 2010 og COWI har velvilligt indgået en ny 3 årig
aftale som betyder at klubberne kan købe digitale grundmaterialer til de samme priser, som
hidtil. Aftalen indebærer også, at vi får adgang til de digitale målinger. Det betyder, at
klubberne vil kunne erhverve disse data og selv fremstille ekstra grundmaterialer i form af
reliefkort og kort der viser tæthedsprofiler baseret på forskellen mellem laser refleksion fra
jorden og vegetationen.
Priserne for disse data er fastsat af kortudvalget til kr. 400,- i startpris pr. område og kr.
100,- for hver påbegyndt 4 km2. Det vil sige, at f.eks 7 km2 vil koste kr. 600,-
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2. Korttegning med tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
Svinkløv Plantage og Nyminde Plantage er færdige og anvendt. Der er modtaget regnskab
for Nyminde Plantage. Møns klint er udpeget som det sidste projekt.
3. Find vej i..
Man mente, at der skulle gøres mere for at forbedre kortkvaliteten og få klubberne til at
anvende find vej i designet. Mogens og Flemming tager det op med Anne Marie ved
lejlighed.
4. Værktøj til støtte for valg af DM terræner
Oplæget fra Eventgruppen blev diskuteret. Man var enige om at fortsætte som besluttet ved
sidste møde og lave en beskrivelse af hver disciplins karakteristika, fulgt af en liste med 3-4
skove som gode eksempler inden for kategorien. Aktion AJ
C. Status – Igangværende opgaver
1. Økonomi – 2010 – Budget 2011
KU besluttede at der betales et tillægsgebyr for ekstra COWI data. Se ovenstående
2. MTB-O orientering
MH har i forbindelse med EM MTB-O udarbejdet en vejledning i ”oversættelse” af O-kort til
MTB-kort og en rekognosceringsvejledning. MH frisker den op og den sættes på
hjemmesiden.
3. ISOM 201X
Det går (stadig) meget trægt med informationer fra IOFs kortkommitte.
4. Kortkonsulentopgaver på DM’er 2011-2014
Oversigten blev gennemgået og opdateret.
5. Kursusaktiviteter foråret 2011
Man besluttede som tidligere år at holde 3 kurser i maj for aktive korttegnere - et i hver
kreds.
Endvidere blev det besluttet at holde 3 kurser for øvede brugere af OCAD og Illustrator med
hovedvægten på brug af GPS og mulighederne i det nye materiale fra COWI samt
erfaringsudveksling i brugen af programmerne.
Datoerne vil blive fastsat i løbet af januar
Kurserne blev fastsat til et OCAD kursus i Nordsjælland (Ballerup) og et i Horsens eller
Århus samt et Illustrator kursus i Århus.
Datoerne vil blive meldt ud, så snart de er på plads. OCAD kurset på Sjælland bliver onsdag
den 13 april.
6. Beskrivelse af kortkonsulentens arbejde – tillæg til kontrakten.
John havde lavet et oplæg som blev gennemgået og kommenteret. John retter det til og
rundsender.
På aftalesedlen der anvendes til at overdrage ophavsrettighederne fra en korttegner til en
klub erstattes ”herved endeligt” med ”Kortet” for at gøre det mere præcist. FN retter og
sætter den på nettet.
7. Årets kortprofil.
Der blev nævnt flere velkvalificerede kandidater. Vedkommende, som alle var enige om, får
besked direkte.
8. Årsberetningen
Der var et par enkelte forslag til tilføjelser. John retter til og ser om det kan nå at komme
med.
D. Efterretning – sager til orientering
1. Nord
Intet at bemærke.
2. Syd
Der var fra flere klubber et ønske om kurser. Det anbefales klubberne at forhøre
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3.

4.
5.
6.

kortkonsulenterne, evt. i forbindelse med vejledningen i en konsulentopgave, om de vil
holde et kursus eller kortaften.
Øst
Intet at bemærke
IOF repræsentanten
Næste møde i kortkommissionen er 21-22 januar i Helsingfors, hvor ISOM (kortnormen) er
på dagsordenen.
Mogens Hansen
Er ved at rydde op i kælderlokalet i Idrættens Hus, hvor der vil blive mere plads når
elitecentret flytter til Århus. Laver i vinter et klubkursus i Hillerød.
Kortsupervisor
Der er skrevet kontrakt for de næste 3 år
Formanden
Er på valg ved repræsentskabsmødet i marts. Meddelte at han er indstillet på at stille op og
tage endnu 2 år som formand for kortudvalet.

E. Kommunikation – Hvad og hvordan
1. Hjemmesiden
FN fortsætter almindelig vedligeholdelse af hjemmesiden.
F. Eventuelt – Mødeplanen
2011
Mandag den 16. maj

Fagudvalgsmøde, Kort

FROS’s klubhus, Fredericia

Mandag den 19. september

Fagudvalgsmøde, Kort

FROS’s klubhus, Fredericia

Fredag/lørdag den 11-12. November

Kortkonsulenttræf

SYD kredsen
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