
Referat bestyrelsesmøde 5. september 2018  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:  
Vedrørende kortsponsor – husk at få dem på kortet, når man laver et udsnit til f.eks. træningsløb. 

Give Steffen besked vedrørende dette.  

Elles godkendt referat. 

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr. 3 2018. Vil du have flere medlemmer? DIF og DGI’s foreningspulje er åbnet.  

DOF: Referater fra Hovedbestyrelsen – HB-05-2018. Nyhedsbrev fra DOF – Skole. Magasinet Orientering 

2/2018 er nu på nettet. Frivillighed i orienteringsklubben. Information Skole OL 2019. Høringsproces: 

Forslag til reglement 2019. 

Nordkreds: Referat og tillæg Klubledermøde den 6. juni 2018. Arrangør til Midgårdsormen 2019.  

Thisted kommune: Indbydelse til unglederuddannelse i Thisted kommune. Høring vedr. Strategi og  

handleplan for fritidsområdet i Thisted. Besøg i Nordvest Orienteringsklub.  

Naturstyrelsen Thy: Ansøgning vedr. faste poster i Vilsbøl..                                   

Rold Skov OK: RSOK O-brevet nr. 33, 34 og 35.  

Jesper Franch: Udviklingsprojekt for de Nordjyske O-talenter.  

TGI: Samarbejde om orienteringsløb.  

DGI: Foreningsledelse. Hvordan ser idrætten og foreningen ud i fremtiden.                                             

Min Forening: Gratis app til dig og din forening.  

Invitation: Bornholm Höst-Open 26.-28. oktober 2018. Flere mails om O-Ringen 21.-27.juli 2018. . 

Nyhedsbreve Night Hawk 2018 

Jesper K. Kjeldsen: Har I Postevand?- bestil nu. Sommerlukket uge 29. 

Anne Nielsen: Børnehjælpsdagens Julelotteri 2018: Fyld foreningskassen og vind. 

                                             

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

Træningsudvalget:  

Træningsprogram og skovtilladelse for efterårssæsonen er på plads. 

Henrik  har fra NST fået tilsendt de reviderede 5% Naturzoner gældende for vore skove, som 

erstatter de tidligere. 

Tvorup Nord er blevet 'åbnet' ift. tidligere, så der kun er begrænsninger i klitområdet i 

yngleperioden fra april til juli. Tvorup Syd er uændret. Vilsbøl / Bøgsted Rende er uden 

restriktioner, mens der kun er en mindre i den sydlige del af Nystrup 

Der mangler stadig afklaring på nogle områder i Tved samt tilbagemeldinger på Vandet og 

Stenbjerg. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Signe har været med som leder på sommerlejr for U2, ikke udelukkende en positiv oplevelse. Det 

var meget langt oppe i Sverige det blev afholdt, så man kunne lave træning sammen med de andre 

kredse. 

Jens har været på fælles TC-tur for kredsene til JM i stafet. TC Nord var ikke inviteret i første 

omgang, men efter mail korrespondance med Lars Lindstrøm, blev de inviteret alligevel. 

 

Bladudvalget:  

Ikke noget nyt. 

 

Kassereren: 



Dagmar har fra anden side fået at vide, at det koster foreninger 1200kr at være tilsluttet netbank. 

Sparekassen Thy har ikke informeret hende - vi betaler beløbet når/hvis de gør, for Dagmar kan 

ikke undvære netbank i hendes funktion som kasserer 

Vedrørende U2 lejr i Thy i marts 2018, er der sendt regning for kort, men der er ikke betalt endnu 

trods flere mails. Dagmar kontakter DOF. 

Klitløbet har givet et overskud på 5792kr, Thy til lands har givet 2730. 

De nye løbedragter har givet et underskud på ca 1500kr, pga. klubbens tilskud. 

Alt i alt ser økonomien godt ud 

 

 

 

 

 

Pkt. 4.  Evaluering Klitløb:  

Steffen har fået meget ros, og har sendt et forslag til Klitløb 2020. Vi diskuterede Steffens forslag, 

og blev enige om at arbejde videre med forslaget om, at vi bør udvide tilbuddet, så vi også 

tiltrækker familier og børn – dvs. børne-, lette- og mellemsvære baner.  

Kommentarer fra løbere: Hårdt men fedt at det kun var i klitter der blev løbet. Lille kritik af, at der 

ikke var særskilte baner til ungdomsløbere. 

Vi laver Klitløb igen i 2020. Vi snakkede om, om Klitløbet evt. kunne flyttes til august måned, da 

det ville gøre det nemmere med skovtilladelse pga. ynglesæsonen er overstået. Det vil give en større 

frihed til banelæggerne. Skovkarlene i Nordvest OK afholder NJ stafet 21. maj 2020 i Thy, så af den 

grund ville det være ok at flytte det. Dog lidt problematisk af hensyn til mesterskabsløb(JFM, DM) i 

aug. Vi spørger Steffen om det vil være ok at flytte løbet. 

Vi snakkede også om muligheden for at lave NJ stafet og Klitløb i samme uge. 

 

Pkt. 5.   Thy til lands til vands og i luften/ WM Biathlon:  

Thy til lands: En god lang dag i godt vejr, vi samarbejder igen næste år. Vedrørende økonomi, se 

punk 3. under kassereren.  

WM Biatlon: Jane har skrevet en regning på ca. 5000kr – i henhold til DOF’s takster for kort, samt 

NOU’s priser for udlejning af EMIT udstyr. 

Flemming Søvndal har nye planer for Thy Challenge, men 2018 bliver efter den gamle skabelon. 

 

Pkt. 6.  Hvad gør vi for at holde på de nye medlemmer vi har fået?: 

I juni måned, afholdt klubben 3 træningsaftner, fordi det var efterspurgt af nogle af de nye 

medlemmer – det var ikke en stor succes, der kom kun ganske få løbere, og ikke dem der havde 

efterspurgt tilbuddet. 

Det er svært at sige om annoncering på facebook virker, det når ud til mange, men vi oplever ikke 

den store tilslutning til løbene. Vi fortsætter med at reklamere for løbene på facebook. 

Vi snakkede om, at kontakte de nye medlemmer enten pr tlf. eller sms, for evt. at trække dem med 

til træningsløb, klubmesterskabsløb og Divisionsmatcher.       

                              

Pkt. 7.   Ungdomsarbejde :  

DOF  har gang i et udviklingsprojekt – TBU(Træning for børn og unge). Projektet løber over 4 år, 

og omhandler følgende 4 elementer: En ny bog om træning af børn og unge, online trænerforum, 

TBU klubprojekter og et separat øvelseshæfte. 

Rold Skov OK har udformet et udviklingsprojekt for de Nordjyske O-talenter, vi har modtaget 

program og information om projektet. Der lægges op til at de nordjyske klubber støtter projektet 



økonomisk. Jane og Kristian deltager i informationsmøde den 17. september, og derefter beslutter 

vi, om vi skal støtte projektet økonomisk.. 

Skole OL – vi deltager ikke, men kan evt. på opfordring fra skolelærerne, selv lave et arrangement 

der ligner Skolernes find vej dag, som vi afholdt i år. Jane har spurgt DOF, om lærerne kunne få det 

i år udsendte materiale, selv om der ikke holdes Skole find vej i 2019. 

 

Pkt. 8.  Nedsættelse af Klubfestudvalg: 

Susanne og Torben blev valgt til at stå for klubfesten, og der blev foreslået følgende datoer til 

afholdelse af klubfesten: 10/11 eller 17/11. 

Vi snakkede om hvem der skulle have Aktivitetspokalen, og fandt et godt emne. 

 

Pkt. 9.  Kommende aktiviteter:    

Nordjysk Dag den 21. oktober 2018 i Tvorup Syd – der afholdes funktionsledermøde 20.9. 

Nordjysk Lang den 17. maj 2019 i Bøgsted Rende – Steffen Alm eller Ole Bernth blev foreslået som 

banekontrollant, Kristian Edsen blev foreslået som stævnekontrollant.  

 

Pkt. 10.  Næste møde: 

20/11 kl. 19 hos Kristian 

 

Pkt. 11.  Evt: 

 


