
Referat fra generalforsamlingen i Nordvest OK 20. februar 2019 
21 deltagere 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent:  
Torben Karlshøj blev valgt 
 
Pkt. 2 Formandens beretning – herunder beretning fra udvalgene: 
 
Formandsberetning: 
 
Året, der gik: 
2018 vil helt sikkert blive husket for, at det var det år, da vi var på klubtur til Sverige. Det var en meget vellykket tur med Kristian Edsen som 
kompetent rejseleder og organisator. Vi blev alle klogere på svenske terræner og så blev der hygget rigtig meget. 
2018 var også det år, da klubben fik en ny hjemmeside. Den er rigtig flot og efterhånden, som man lærer den at kende, er den nem at finde rundt i. 
Jeg tror, at Ole har haft et stort arbejde med at få den til at fungere og som altid også med at sætte alle begivenhederne på. Den er altid opdateret 
og det er rigtig vigtigt også ud af til. 
Den 22. maj var vi arrangør af Skolernes Find vej Dag. Over 200 elever fra 4. og 5. klasser i Thisted deltog i et mangepostløb og i en sprintbane på 
Lerpytter. Vi (Henrik, Kristian, Susanne, Lone, Dagmar, Lars, Hermann og jeg) syntes, det blev en vellykket dag, og derfor var det også dejligt at få en 
mail med tak og ros fra en af de deltagende lærere. Fremover bliver Skolernes Find vej Dag afløst af Skole OL. Det har vi ikke tilmeldt os. Godt nok 
giver det synlighed, men også en masse arbejde og ingen medlemmer lige bortset fra Kasper Overgaard, der var hurtigste dreng og vinder af skole 
O-sprint. Nu er han heldigvis blevet medlem af klubben. 
Den 17. juni blev der afholdt Klitløb i Hvidbjerg Klit og Klithede. Steffen fik ros for sine udfordrende baner. Der var 101 startende i blæst og regn, 
men alligevel blev der udtrykt tilfredshed med arrangementet. 
Den 21. oktober arrangerede klubben en vellykket Nordjysk Dag i Tvorup Syd med ca. 100 deltagere.  Bjarne var banelægger og Susanne 
stævneleder. Der var ros til både kortet, banerne og hele arrangementet. 
 
Klubben: 
Nordvest OK har 82 medlemmer (16 bor andre steder i landet) og vi er fortsat i 3. division. 
Til den første match i Bjerge Skov syd for Horsens deltog 8 fra klubben og selvom alle klarede sig godt, blev det kun til sejr over Vestjysk OK. Til den 
anden match i Rold Skov var vi 12 afsted og tabte til de andre klubber. Afstanden til løbsområderne betyder meget for deltagelsen og derfor er det 
lidt ærgerligt, at den første match i år også er langt væk nemlig i Sukkertoppen syd for Gl. Ry. 
I det nye Reglement 2019 er der oprettet 2 ekstra klasser H18 og D18, der tildeles hver 4-3-2-1 point. Begrundelsen er, at det skulle gøre det mere 
interessant for 17-18 løberne at deltage i divisionsturneringen. Vægtningen for pointtildelingen bliver 33% for ungdomsklasserne og 67% til 
seniorklasserne. Der er nu metodefrihed til afviklingen af Divisionsturneringen for Kredsene. Nordkredsen har bestemt, at der fra 2020 afholdes 3 
divisionsmatcher i hver af de 3 divisioner. En af matcherne kan(men skal ikke) være en sprintmatch. Ingen op- og nedrykningsmatch, men sidste i en 
division rykker ned og den første rykker op (hvor det er muligt).  
Når man deltager i et DM løb, er der næsten altid langt at køre, men så er der et ekstra stort TIL LYKKE til Mette Edsen, der i Hillerød vandt bronze i 
DM Sprint og Steffen Alm, der i Rørvig vandt bronze i DM Nat. 
 
Årets klubmestre 2018 blev kåret til Klubfesten i Sundby.  
 H 12:      Mads Emil Kobæk H 19 A :  Henrik Overgaard 
 D 50:      Mette Edsen                  H 50:      Steffen Alm 
 D 60:      Lone M. Jensen                  H 60:       Bjarne Krogh       
 D 70:     Anna Jørgensen                    H 70:       Leif Hansen      
Til lykke til klubmestrene og til Jens Edsen, der fik Aktivitetspokalen 
Til Nordjysk Klubdag i Rold Skov fik Steffen Alm NOU’s banelæggerpris for Klitløbet og Susanne Karlshøj fik NOU’s lederpris for sit mangeårige 
arrangement i klubben. Til lykke til Steffen og Susanne. 
 
Samarbejdsaftaler mm.: 
I juni blev der underskrevet en partnerskabsaftale vedr. Find vej projekt i Vilsbøl Plantage mellem Naturstyrelsen og Nordvest OK. Aftalen løber til 
udgangen af 2023. Hermann har været klubbens kontaktperson og det har været noget af et arbejde. Han har haft kontakt med DOF omkring 
financieringen, har lavet forslag til placering af 10 nye faste poster, har revideret kortet og lavet udkast med nye baneforslag til de nye foldere, har 
hentet og malet de 10 pæle og har sammen med Torben Karlshøj og et par stykker fra Naturstyrelsen fået pælene i jorden. Projektet er støttet 
økonomisk af Nordea Fonden, Friluftsrådet, Dansk Orienteringsforbund og Nationalpark Thy.  
Vi er forpligtet til at føre tilsyn med pæle og skilte og male de pæle, der kun indgår i Find vej projektet. Klubben har fået 1000 kr. til korttegning og 
3000 foldere. De ligger i Vilsbøl og på Turistkontoret og der skal også nogle ud i Nationalpark Thy’s informationshus i Stenbjerg. 
Vilsbøl kortet er blevet brugt til 2 specielle arrangementer. Den 25. maj lavede vi et o- løb for 7 klassene på Snedsted Skole som en del af deres 
aktivitetsdag. Hermann havde lavet en bane på 3.5km og vi satte 20 EMIT poster ud. Den 25.sept. var der o-løb for personalet på Dokken. Her blev 
der også sat 20 EMIT poster ud og lavet 3 baner på 3.7 km., 5 km. og 6.7 km.  Begge arrangementer betalte 1000 kr. til klubben. 
Aftalen mellem Thisted Kommune og Nordvest Orienteringsklub om de faste poster i Eshøj gælder til 1. sept. 2019. Vi har fået 8.000 kr. for 5 års 
perioden. Kortet blev revideret i 2017 og den forsvundne post 46 er fjernet fra kortet og baneforslagene. Der er endelig kommet et nyt skilt ved P-
pladsen. Hvis der er nogen der ser, at der kun er få kort tilbage, må de meget gerne kontakte mig. Jeg har et kortlager og får ellers flere kort af 
kommunen. Klubben er forpligtet til at male pælene i år.Samarbejdsaftalen omkring Thy Challenge fortsatte i 2018( første gang i 2012). Klubben får 
120 kr. pr hold dog minimum 8000 kr. Der var tilmeldt 23 hold, 13 i Challenge Klassisk og 10 i Challenge Fighter. Challenge Klassisk startede på 
toppen af Bulbjerg på O-løb med 11 poster i vilkårlig rækkefølge. Cyklerne lå ved P-pladsen på Bulbjergvej. Klubmedlemmer( Lone, Ole, Hermann, 
Jane) udsatte og indsamlede 31 poster, assisterede ved start, aflæste brikker ved tjekposten ved Spejderhuset i Nors ( Dagmar, Else og Jens) og tog 
tid( Lone og Ole) ved mål i Vorupør. I år deltog kun Johan Bladt fra klubben og han gjorde det godt. Vi regner med, at samarbejdet fortsætter i år, 



hvor løbet afholdes lørdag den 12. oktober. Flere fra klubben vil måske igen deltage og der er også brug for hjælp med posterne, ved tjekposten og i 
mål. 
For 13. gang lavede vi den 4. august orienteringsbaner til Thy til lands, til vands og i luften. 
Denne gang var det i Vilsbøl Plantage, hvor der var en Challenge bane på 6.0 km og 12 poster og en Fighter bane på 4.2 km med 7 poster. Der deltog 
27 hold heraf et NOKvinder og NOKmænd og også andre fra klubben på andre hold. Jeg har sagt til Flemming, at vi er klar til at være med i år den 3. 
august. Disse ekstreme løb giver også synlighed for o-sporten, da orienteringsløb indgår som en del af løbene. 
Den 13. september lavede Hermann og jeg for 5. gang et O-løb i Stenbjerg for 13 studerende fra Århus Seminarium. Det var som tidligere år en del 
af et mini Adventure Race, som Flemming Søvndal arrangerer. Banen var den sædvanlige på 3.5 km med 9 EMIT poster og der blev brugt fra 29 til 
80 min. Klubben får 1000 kr. 
Sidst i juni blev vi kontaktet af Marie Louise P.B. Kondrup/TGI – Thisted Gymnastik & Idrætskultur. De ønskede at samarbejde med 
orienteringsklubben omkring Familieorienteringshold med start i september. Samarbejdet ville blive markedsført i deres sæsonprogram. Vi 
besluttede, at sige ja til 4 tirsdage i september – kl. 17 i Vilsbøl. Vi ville bruge de faste poster og Kristian Edsen ville give en instruktion i o-løb. Vi var 
noget spændte på, hvor mange der mødte op, men det var kun Marie Louise og hendes mand og lille dreng den første gang. Kristian instruerede og 
vi andre fra klubben fik en løbetur. Da der ingen kom den 2. gang, aflyste vi de sidste 2 gange. Hvorfor skulle en familie betale 250 kr. for 4 gange 
orienteringsløb, når de altid kan komme og deltage i vores klubløb? Klubben fik 200 kr. som godtgørelse.  
I den første uge i august blev der afholdt verdensmesterskaber i Biathlon Orientering i Tvorup. Henning Olesen og Steffen Alm gjorde et stort 
arbejde med at udvide kortet ned til skydebanen og opdatere det tidligere kort og flere af klubbens medlemmer deltog i afviklingen. Alle fik en stor 
tak fra arrangørerne Idrætsforeningen Flyvestation Karup/ Jess Rasmussen. 
 
Sponsorer. 
Den 3-årige sponsoraftale med Sparekassen Thy løber 1. april 2020.  Klubben får 3 x 8.000 kr. Sparekassen tilbyder at trykke op til 8 x 50 stk. A3 kort, 
trykning af klubblad 2 gange årligt (ca. 100 stk. pr. gang) samt andre tryksager efter behov (i alt maks. 1.000 stk. årligt). Vi har fået trykt kort til Find 
vej Dagen og kort og foldere til Skolernes Find vej Dag. Sparekassen hjalp os også med kort til Thy Challenge, da Hanstholm Friskoles printer var ude 
af drift. 
Til vores træningsløb printer Steffen kort med Hanstholms Friskoles logo. Det er nemt for deltagerne at der ligger kort med forskellige baner på. Det 
var lidt hyggeligt at sidde og tegne poster ind, men bestemt ikke nemt, hvis omkring 30 deltagere skal gøre det.  
Vores kortsponsorer på skovkortene er fortsat: actiumplus+, Idealcombi, Thisted Bryghus, Dragsbæk Margarinefabrik, Skoda , Sportigan og 
Håndværkervinduer på Bøgsted Rende, Stenbjerg, Tvorup Nord, Tved, Vandet, Vilsbøl, Tvorup Syd og Lerpytter kortene.  
Sponsorerne har en samlet annonce i Klubbladet. Til de åbne løb er der fremstillet sponsorskilte, som hænges på opslagstavlen på stævnepladsen. 
Der er ingen kortsponsor på Nystrup kortet, men jeg prøver at søge Thy- Mors Energi. 
  
2019 og fremover. 
17. maj skal vi arrangere Nordjysk Lang i Bøgsted Rende. Hermann er banelægger, Ole banekontrollant, Lone er stævneleder og Kristian 
stævnekontrol. Invitationen ses på hjemmesiden og O-service. 
I 2020 arrangerer Skovkarleklubben Nordvest OK Nordjysk Stafet den 21. maj. Jeg kender endnu ikke skoven. Den 9. august har jeg sat Klitløbet på 
terminslisten. Naturstyrelsen har givet udtryk for, at det ville være nemmere at få løbsområder i august end i juni og så bliver det heller ikke lige 
efter stafetten. Steffen har sagt ja til at være banelægger. Jeg håber, at Torben vil være stævneleder og Kristian banekontrollant. 
I 2021 skal vi ikke arrangere noget NOU løb. Derfor har bestyrelsen besluttet at byde ind på en Div. match i foråret. Vi har foreslået den 25. april og i 
hvert fald en 1. Div. match måske også en samlet match for 2. og 3. division. 
 
Jeg vil til sidst sige en stor TAK til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.  
Jane Thode Jensen 
 
Beretning fra Trænings- og skovudvalget: 
Vi startede sæsonen 2018 med de efterhånden traditionelle vintertræningsløb i januar/februar efterfulgt af diverse træningsløb samt 6 KM-løb i 
perioden fra starten af marts frem til sæsonafslutningen midt i november. Deltagerantallet til vores KM-løb har i gennemsnit været på 25 løbere 
(inkl. banelæggerne), hvilket er noget højere end de foregående år. 
KM-reglementet blev revideret for et par sæsoner siden, og den nuværende inddeling mellem klasser og banelængder fungerer rigtig fint – der har 
været spænding til det sidste i flere klasser i 2018, så dette reglement vil fortsætte i den kommende sæson. 
Naturzoner ifm. vore klubløb har i både 2017 og 2018 været et tema, hvor vi løbende har haft dialog med NST. I starten af 2018 blev der afholdt 
Brugerrådsmøde, hvor Hermann deltog som DIF-repræsentant. DOF har tidligere aftalt max. 5 % naturzone gældende for meddelelsesløb, hvilket 
NST ikke havde taget i betragtning, da de i sin tid udpegede naturzoner i vort område gældende for vore klubløb. 
I juli måned fik jeg så de endelige 5 % naturzoner fra NST, som gælder for vores klubløb. I store træk er det til at leve med – permanente områder 
gældende hele året har vi i Tvorup Syd; SØ-del af Nystrup (syd for Kronens Hede) samt et par mindre områder i Vandet og Stenbjerg. Herudover er 
der nogle mindre områder i yngleperioden (1/4 – 15/7) i Tved (omkring vådområdet midt på kortet) samt de åbne områder i den vestlige del af 
Tvorup Nord. Bøgsted Rende og Vilsbøl er helt fri for naturzoner. Jeg har tilsendt evt. naturzoner til de respektive banelæggere forud for 
forårssæsonen. 
Stor tak til banelæggerne for gode og varierede baner i løbet af året. 
Henrik Overgaard 
   
Beretning fra kortudvalg: 
2018 har været et år, hvor det mest har været revidering af kort. Naturstyrelsens 5 årige gennemgribende udtynding af skovene er flyttet nord for 
vores område. Dog er der sket noget. 
Henning: 
Jeg har brugt det meste af 2018 på Tvorup syddel, af flere grunde blev jeg involveret der, det kom frem at millitæret ville bruge området til VM i 
Biatlon, jeg kan ikke huske om det var Steffen der spurgte om jeg kunne hjælpe med at få tegnet et stykke, ned mod skydebanen, som de skulle 
bruge. Samtidig har jeg lige fra starten efter påskeløbet, ikke været glad for dette kort, jeg ved ikke om det er fordi jeg har min egen specielle måde 
at tegne kort på, i hvert fald har jeg brugt meget tid på dette kort, jeg er glad for det jeg nåede at få lavet, det luner at få bemærkninger som, når 



banelæggeren til Biatlon siger, nu passer det, eller når Bjarne siger, det er en fornøjelse at sætte mærkesedler ud efter sådan et kort. Desværre blev 
jeg ikke færdig, det håber jeg at blive senere. 
Steffen: 
 Jeg trådte mine første skridt på det tildelte åbne stykke N for Tvorup. 
Fokus blev dog flyttet, idet der blev afholdt VM i O-Biatlon. 
Da skydebanen på Egebaksandevej skulle bruges, fik jeg til opgave at tegne skovområdet ned til og med skydebanen. Det brugte jeg vinteren og 
foråret på, mens Henning reviderede resten af kortet. 
Det var et stort arbejde - og uden særlig stor bevågenhed fra arrangørernes side! Især synes jeg at Hennings store indsats burde have fået større 
opmærksomhed - og tak! 
P.t. er jeg tildelt som reviderer på Stenbjergkortet - et kort der passer mig godt, idet jeg passerer hver dag til og fra arbejde.  
Jeg har rigtig stor gavn af Hennings store indsigt i O-Cad og finurlighederne med at overføre kortfiler og ikke mindst kurver. 
Jeg har O-Cad installeret (personligt abonnement), men har endnu ikke fået/erhvervet en GPS til hjælp med korttegningen. 
Hans:  
Har rettet lidt på Skyum Bjerge op til med træningsløbet i efteråret. 
Hermann: 
Har rettet til i Vilsbøl i forbindelse med ”Find Vej dagen” og senere ved udvidelsen af antallet af faste poster. 
Hermann P Jensen 
 
 
Beretning fra Ungdomsudvalg: 
Der er ikke så mange ungdomsløbere i klubben, så der er ikke så meget at berette om. Da der ikke er nogen der deltager fast hver gang, er det svært 
at lave træningsforløb. Signe deltager som leder på U-2 kurser, Jens har deltaget på nogle juniorkurser. Skole find vej dagen gav, som Jane også har 
nævnt, ikke nye medlemmer. Vi forsøgte også, på opfordring, at lave 4 træningsforløb på hverdage – 4 onsdage i træk i juni måned. Dem der havde 
efterspurgt træningen kom ikke, til gengæld fik vi et nyt medlem, nemlig Magnus, som stort set kommer til alle de løb vi afholder. Vores forløb med 
TGI, so Jane også har nævnt, var ikke den store succes. 
Kristian Edsen 

Beretning fra PR-udvalg: 
PR i vores aviser: Vores lokale avis har ikke altid bragt det i avisen. som jeg har sendt til dem, men de har været gode til at møde op til nogle af 
vores løb, sidst ved træningsløbet i lørdags, det var en fin omtale og gode billeder. Tidligere var der også en fin artikel om de faste poster i Vilsbøl. 
I foråret brugte vi en del penge på en annonce i Dagbladet før vores by løb ved Lerpytter, ingen af de fremmødte kom, fordi de havde læste 
annoncen, men fordi de var kontaktet personligt. 
Facebook: - er stadig en måde, hvor vi forholdsvis nemt og hurtigt kan nå ud til mange. I det forløbne år har der ved næste alle løb været opslag før 
og efter. Der er mange der ser det, kan nævne at det opslag Ole lavede før sidste træningsløb i lørdags, blev set af næsten 1100 personer. Jeg 
mener det er et medie vi fortsat skal bruge, så jer der er på Facebook må huske at ”invitere” jeres ”venner” til at ”synes godt om” Nordvest 
Orienteringsklubs Facebook side og når der kommer opslag er det godt at dele eller bare ”synes godt om”.                                                                                                                                                             
Jeg vil gerne opfordre til, at de af klubbens medlemmer der er på Facebook inviterer andre… f.eks. familie, venner, naboer eller løbe interesserede 
bekendte til at være medlemmer eller ”like” siden. Jeg tror de sociale medier er en god måde at nå ud til mange på, derfor skal vi bruge siden noget 
mere, bl.a. omtale vores træningsløb, både før og efter.  ”Opfanget” er udkommet 2 gange i det forløbne år. 2. nr. i 2018 blev på 32 sider, på de 8 af 
siderne havde flere af klubbens medlemmer beskrevet deres oplevelser fra klubturen til Sverige. Det sidste nr. af klubbladet som lige er udkommet, 
blev kun på 24 sider.  
Opfanget: Mit indtryk er dog, at mange gerne stadig vil have et tilsendt blad, eller hvad??  
Her i det sidste nummer skrev jeg bl.a. om hvad vi skal gøre for at får flere medlemmer og ikke mindst holde på de medlemmer vi får. Jeg ved ikke 
om det har sat nogle tanker i gang hos jer, men ellers synes jeg vi skal have fokus på de nye medlemmer vi har fået, snakke med dem efter løbene 
og opfordre dem til at tage med til løb udenbys, så de derved føler de er en del af klubben. 
Susanne Karlshøj 

Kommentarer: 
Erik Hedegaard: Vedrørende opfanget på hjemmesiden – må der være en medlemsliste på hjemmesiden? Ole undersøger det i forhold til 
persondataloven. 
Tove Marie Klemme: Vedrørende fastholdelse/tiltrækning af nye medlemmer – kan man evt. flytte træningsløb fra lørdag kl. 13 til lørdag kl. 10, 
eller søndag kl. 10. Kunne evt. give nye medlemmer. Vi snakkede om problematikken. Vi har før haft træningsløb søndag kl. 10, uden det gav 
medlemstilgang. 
 
Beretning fra materiel: 
I oktober 2018 blev NOK tildelt et nyt depot rum af Thisted Kommune. 
Adressen er samme sted som det gamle depot i kælderen på V. Vandet gamle skole, men denne gang i stueplan og med god adgang til lokalet 
gennem en hejseport. 
Størrelse og indretning passer fint til vores behov, lokalet er ca. 2x6m. med skabe langs den ene side, og solide hylder i modsatte side. 
Vi er blevet tildelt 3 nye nøgler til depotet, Jane og Lone har en hver og jeg har den sidste. 
Lørdag den 23. februar blev der afholdt depot dag, hvor ni klubmedlemmer flyttede materialerne til det nye depot lokale, samtidig blev der sorteret 
kraftig i gammelt udstyr der ikke er blevet brugt i mange år. 
Thisted Kommune har planer om at sælge eller nedrive V.Vandet  gamle skole, men indtil da kan vi benytte lokalet som vores depot. 
Bjarne Krogh 
 
 
 
 



Beretning fra løbstilmelder: 
 
Tilmeldinger 2018 til åbne løb. 
Vi har haft 15 starter flere end i 2017. Da gav vi Påskeløbet som årsag til de få starter. I årene 2009 til 2016 havde vi over 300 starter, så 240 er ikke 
så godt.. 

 2009 2010 2011 2012 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Starter 316 335 328 323 325 302 301 317 225 240 
 

Fordelt på løbere 40 36 43 38 40 
 

38 
 

37 38 
 

36 41 

 
 
Udenlandske løb er ikke talt med. Klitløbet og Nordjysk dag er medtalt. 
 Starter 

2009 
Starter 
2010 

Starter 
2011 

Starter 
2012 

Starter 
2013 

Starter 
2014 
 

Starter 
2015 

Starter 
2016 
 

Starter  
2017 

Starter 
2018 
 

Jens Edsen 18 28 27 25 24 30 22 29 16 21 

Mette 
Edsen 

23 26 27 24 31 30 20 23 16 21 

Kristian 
Edsen 

26 34 34 27 28 27 20 22 12 19 

Jane 
Thode 
Jensen 

14 19 16 18 24 23 19 29 23 19 

Hermann 
P. Jensen 

14 19 14 19 24 23 19 28 23 19 

Steffen 
Alm 

   26 13 11 32 26 13 16 

Henning 
Jørgensen 

 15 9 14 13 9 9 12 5 10 

Jens 
Roesgaard 

   7 11 9 6 6 3 8 

Else 
Roesgaard 

   7 11 9 7 1 3 8 

Lone 
Højbak 
 

     2 
 

8 1 8 8 

Henning 
Olesen 

12 17 13 10 14 8 4 7 11 8 

Dagmar 
Tange 

   6 9 2 7 8 8 7 

Anna 
Jørgensen 

   4 12 8 7 8 5 6 

Kristian 
Højbak 

         5 

Lone M. 
Jensen 

   11 8 8 7 9 3 5 

Ole Bent 
Jensen 

   8 7 8 6 7 5 5 

Elisabeth 
Thode Loft 

      3 5  3 

Kasper 
Thode 
Schiøtt 

         3 

Esther 
Thode Loft 

      3 4  3 

Kathrine 
Thode 
Rask 

         3 

Erik 
Hedegaard 

   4 6 3 3 3  3 

Susanne 
Karlshøj 

   7 7 4 10 9 2 3 

Torben 
Karlshøj 

   7 10 3 8 7 2 3 



Morten 
Schiøtt 

   5 5 5 5 5 3 3 

Lise Thode 
Schiøtt 

   5 2 5 5 5 3 3 

Peter 
Thode Loft 

   3 3 
 

3 3 4 3 3 

Rasmus 
Thode 
Rask 

       3 3 3 

Andreas 
Thode 
Rask 

        3 3 

Signe 
Edsen 

30 35 38 24 8 21 24 19 5 3 

Andrea 
Højbak 

        6 3 

Annette 
Møller 

       6 3 2 

Bjarne 
Krogh 

       6 3 2 

Leif 
Hansen 

12 13 16 10 7 8 4 3  1 

Lise Tange          1 

Mads Emil 
Kobæk 

         1 

Magnus 
Fredslund 

         1 

Karina 
Kobæk 

         1 

Morten 
Lynggaard 
P. 

         1 

Johan 
Bladt 

        1 1 

Birthe 
Møller 

    9 2 3 5 5 1 

Hans 
Møller 

       5 5 1 

Anette B. 
Hansen 

9  11 8 6 7 4 2   

Troels 
Krogh 

       2   

Poul 
Poulsen 

       1   

Christian 
Krogh 

       1 1  

Henrik 
Overgaard 

        1  

Henrik 
Nørmølle 

        3  

Andreas 
Højbak 

      9 2 6  

Cirkeline 
Højbak 

       1 10  

Hermann P Jensen 
 
Kommentarer: 
Erik Hedegaard: Hvis man selv tager til åbent løb og betaler på stedet, tæller det så med i statistikken? Det gør det ikke. 
 
 
Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
Jens Roesgaard stillede spørgsmål til køb af vand til Skole Find vej arrangementet. Jane oplyste, at vi havde opfattet en skrivelse fra DOF således, at 
vi skulle købe det vand i ½ l pap flasker som DOF havde til salg, men at det var en fejlfortolkning efter nærmere undersøgelse. Vi endte med at være 
glade for pap flaskerne, idet vi så ikke skulle slæbe vand i store dunke hen på stævnepladsen, der var trods alt over 200 børn. 
 



Pkt. 4 Gennemgang af budget 2019: 
Budgettet blev gennemgået og godkendt. 
 
Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – vedtaget 
 
Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag: 
Der var ikke kommet nogen forslag. 
 
Pkt. 7 Valg af formand(i ulige år): 
Jane Thode Jensen er villig til genvalg – Jane blev valgt. 
 
Pkt. 8 Valg af bestyrelse:  
Henrik Overgaard, Kristian Edsen, Lone Jensen og Susanne Karlshøj er villige til genvalg – alle blev valgt. 
 
Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter: 
Lise Tange og Mette Edsen er villige til genvalg – begge blev valgt. 
 
Pkt. 10 Valg af 2 revisorer: 
Bjarne Krogh og Gerda Vangsgaard er villige til genvalg – begge blev valgt. 
 
Pkt. 11 Valg af revisorsuppleant: 
Jørgen Nørmølle er villig til genvalg – Jørgen blev valgt. 
 
Pkt. 12 Evt.:  
Lone Jensen: 
Havde et par spørgsmål vedrørende NJ Lang i maj måned hvor hun er stævneleder. Der var kommet et afbud til posten som funktionsleder for 
starten – Steffen Alm er villig til at tage posten. Der var også et spørgsmål vedrørende antal stjerner som klassificerer løbet – spørg Henning Olesen 
var det gode råd. 
 
Morten Brogaard roste Jane for hendes ”Jane-care”, som de kalder hendes SMS’er de får inden diverse arrangementer, hvis nu de ikke selv har 
opdaget at disse arrangementer foregår. 
 
 
Referent 
 
Lone M Jensen 


