
 

 

Referat bestyrelsesmøde 6. november 2018  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:  
Referat fra Bestyrelsesmøde den 5. september 2018 godkendt                                                  

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr. 4 2018. Foreningsfokus 4 og 5 2018. Sport 2018 den 5. jan. 2019.  

Tilmelding til lodtrækning. Flere medlemsgrupper i medlemsindberetningen.  

DOF: Referater fra Hovedbestyrelsen – HB-06 og 07-2018. Skole OL tilmelding af lokalstævne. 

Orientering 3/2018 er nu på nettet. Input til julekalenderen på DOF’s hjemmeside.  

Nordkreds: Indkaldelse Klubledermøde den 31. okt. 2018. Tilføjelser til Dagsordenen 31.10.   

NOU: Referat fra Forretningsudvalgsmøde 22/10 2018.   

TOP Nord: Referat fra mødet 17.9. Tak for en god tur og TOP Nord program 2019 forår.  

Thisted kommune: Thy Awards – invitation og information. Temaaften om partnerskaber og DIF og DGI 

foreningspulje. Lokaletilskud og gebyrer 2019.  

Rold Skov OK: RSOK O-brevet nr. 36.  

TGI:  Re:Tak for samarbejdet.  

 Øjvind Brøgger: 1900 Orientering bliver 75 år.  

 DGI: Vind midler og sparring til at gøre idé til virkelighed.  

 Per Nordahl AB: Reseinbjudan Veteran VM i Letland 2019. 

 Invitationer: Gran Canaria O-Meeting – West Edition. 26 - 31.12.-2018. Flere mails om O-Ringen 

Kolmården 21.-27. Juli 2019. Nyhedsbrev Night Hawk 10.-11.8 2018. O-travel Alicante Competitions and 

orienteering travel 2019. O-travel Madrid Competitions and training Feb. 2019.Alicante O Meeting 26.-29. 

2018 

                                      
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

Kassereren: 

Der er 3 personer der mangler at betale kontingent. Udmelding fra 3 personer. 

Økonomien ser fin ud. 

 

Bladudvalget:  

Det næste blad udkommer februar 2019. Ikke rigtig nogen ideer til indholdet endnu. 

Vi snakkede om at årets klubmestre, samt de 2 prismodtagere (banelægning og årets leder i NOU) 

skulle sættes i avisen. 

Med hensyn til PR så er Facebook vejen frem - måske er det opslagene på Facebook, der har gjort at 

deltagerantallet til efterårets løb, har været større end i forårssæsonen. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Intet nyt 

Kristian er kommet med i styregruppe i TOP-Nord (træningsmiljø for unge talenter) 

 

Træningsudvalget:  

Der bliver vintertræningsløb 5. jan. 19 januar er måske en dårlig dag til et løb, da der er vinterlang 20 

jan. Der kommer også vintertræningsløb i februar. 

Skal i gang med træningsprogrammet for første halvår af 2019. 

Forslag om, evt. at bruge et af løbene til NJ 2-dages til et klubmesterskabsløb. 

 

 

Pkt. 4.  Evaluering Thy Challenge:  
Der var færre deltagere i år. 13 hold på Challenge og 11 hold på Fighter. Vi udsatte og indsamlede 31 

ud af 51 poster. Der var 3 hjælpere ved kontrolpost i Nors, måske kan man klare sig med 2 personer. 

Vi bemandede beregningen i Vorupør fra kl. 13 til 23. 

Postplaceringen i Bulbjerg gjorde, at der kom stor spredning på holdene. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pkt. 5.  Evaluering Nordjysk Dag 21.10, samt, opfølgning på NJ Lang maj 2019:  
NJ Dag: 

Der var stor ros til korttegner, banelægger og til NJ Dag arrangementet som helhed. 

Der var ikke mange deltager på børnebanerne. 

 

NJ Lang: 

Pga. det lave deltagerantal på børnebanen til NJ Dag, laver vi en sprintbane til NJ Lang i stedet for. 

Der bliver ikke eftertilmelding. Vi snakkede om vacante baner kontra åbne baner, og blev enige om 

følgende formulering: Der sælgers åbne baner af udvalgte baner, så længe lager haves.  

Vi snakkede om at udvælge 4 baner, 2 svære, en mellemsvær, og en let. 

 

Pkt. 6.  Nye medlemmer/deltagere i træningsløbene:  

Hvordan kan vi fastholde dem – vi fortsætter med at være OBS på de nye medlemmer, med opsøgende 

arbejde, så som at sende SMS ved træningsløb, reklamere på Facebook, ringe rundt ved særlige 

arrangementer som f.eks. Divisionsmatch.                       

 

Pkt. 7.  Generalforsamling 2019.  

Afholdes 20. februar kl. 19 i Sjørring Hallen. 

 

Pkt. 8.  Nyt fra Klubledermøde den 31. okt.:  

Susanne og Jane refererede fra mødet, hvor der bl.a. blev diskuteret reglement 2019, samt fremlæggelse 

af overvejelser fra Kredsudvalget om divisionsturneringen. Der var indlæg fra DOF’s 

klubudviklingskonsulent Jakob Lind Toldborg om frivillighed. 

For mere information kan referatet læses på Nordkredsens hjemmeside. 

 

Pkt. 9.  Kommende aktiviteter:     
Nordjysk Lang den 17. maj 2019 i Bøgsted Rende: Stævneleder Lone og banelægger Hermann.  

Skovkarleklubben/Nordvest OK: Nordjysk Stafet 21.maj 2020 

Klitløb er sat på terminslisten 9. august 2020.  

 

Pkt. 10.  Næste møde: 

Mandag den 21.01.19 kl. 19 hos Henrik 

 

Pkt. 11.  Evt: 

Formentlig fortsætter Find vej dagen ikke i 2019. Vi snakkede om, at lave vores eget Find vej 

arrangement, evt. sammen med Skovens Dag. Vi blev dog enige om, at det var bedre at lave det en 

weekend i april/maj i forbindelse med et træningsløb. 

 

Jane delte den nye folder ”Find vej i Vilsbøl Plantage” rundt, der er kommet 10 ekstra postplaceringer 

med, og den er lavet i 3000 eksemplarer. 


