
 

 

Referat bestyrelsesmøde 20. marts 2019  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Bestyrelsesmøde den 21. januar 2019 – referat godkendt 

Generalforsamling den 20. februar 2019 – referat godkendt     

 

 

Pkt. 2.  Konstituering af bestyrelsen: 

Alle i bestyrelsen fortsætter med deres opgaver.                                                

         

                                                                                                                          

Pkt. 3.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr. 1 2019. Foreningsfokus 1 2019.  

DOF: Referater fra Hovedbestyrelsen – HB 01 – 2019. Nyhedsbrev fra DOF – Skole.Til DOF’s klubber vedr. 

forsikring..                                              

Nordkreds:                                               

NOU: NOU- løb 2019, afregningsark 

Nordjyllands Skovkarleklub: Tilskud i 2019.   

TOP Nord: Træning søndag den 10. februar. TOP NORD – info. Kortfiler til turen til Thy.  

Thisted kommune: Ny leder af Fritidsområdet i Thisted kommune. Sommerferieaktiviteter 2019.                                    

Nationalpark Thy: Frist for indtastning på www.thy360.dk er 1. marts. Statistik for offentlige arrangementer i 

2018. Korrektur arrangementskalender - tilføjelser.                                       

Rold Skov OK: O-brev nr. 38.  

Maria Vangsgaard: Vildmarksdagen sommeren 2019.  

Kristian Bro: Flere mails vedr. o-kort. 

Thy-Mors Energi: Afslag på ansøgning om sponsorstøtte på Nystrup kortet.                                    

 Invitationer: Danish Spring Newsletter 3. O-Ringen: Flere mails om O-Ring Kolmården 2019 

 Silesia O-cup 28.-30. juni.( Polen). Calabria Orienteering 20.-27.juni (Italien). French 4 days orienteering 

30.5 – 2.6.                                      

 

 

Pkt. 4.  Meddelelse fra udvalgene: 

Kassereren: 

Har sendt kontingentopkrævning ud. Der har været en udmelding af klubben. 

Kassebeholdningen er stort set som den plejer at være. 

 

Træningsudvalget: 

Der kommer nærmere info om TOP-Nord weekenden den 30-31/3. 

 

Bladudvalget:  

Ikke noget nyt. Næste udgave kommer inden sommerpausen. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Der kommer 3 ungdomsløbere til årets første KM-løb  

 

                                               

Pkt. 5.  Generalforsamling 20.02. 2019:  

Opfølgning: 

Vedrørende medlemsliste på hjemmesiden(idet ”Opfanget” ligger på hjemmesiden) – Vi mener at vi er 

dækket ind, da medlemmerne har fået besked på, at melde tilbage, hvis de ikke ville have deres navn 

stående på listen. 

Vedrørende ændring af løbstidspunkt lørdag kl. 13 – vi har lige nu en fin tilslutning til vores løb, så vi 

ændrer ikke noget pt. 

 

 

 

 

http://www.thy360.dk/


 

 

 

 

 

Pkt. 6.  Find vej Dagen den 27. april: 

Susanne og Torben laver et alm. træningsløb på dagen, vi får Sparekassen Thy til at trykke kort.  

Susanne opretter ”Find vej dagen” som en begivenhed på Facebook, det koster omkring 100-150kr. Der 

bliver også lavet et opslag på ¨Facebook, som medlemmerne så skal ”like”, så det når rundt omkring.   

Susanne skriver en artikel til Nordjyske og Thisted Posten, som forhåbentlig bliver udgivet nogle dage 

før løbet. 

Lone sørger for frugt(50 stk) og gulerødder til deltagerne. 

 

                                                 

Pkt. 7.  Nordjysk Lang 17.maj: 

Banelæggeren er i gang med at sætte mærkesedler ud. 

Instruktionen er under udarbejdelse, og der er indkaldt til funktionsledermøde 4/4-19. 

 

 

Pkt. 8.  Klubtur: 

Vi snakkede lidt frem og tilbage om, at finde en egnet weekend, og evt. et løb vi kan deltage i. Et forslag var 

at bruge Rebild 2 dages som udgangspunkt, det giver en vis frihed til det sociale, som vi jo vægter højt. Et 

andet forslag var JFM i stafet. Vi arbejder videre på sagen, og melder ud, når der er taget en beslutning.  

 

 

Pkt. 9.  Kommende aktiviteter:                  
Skovkarleklubben/Nordvest OK: Nordjysk Stafet 21.maj 2020: Skov?  

Klitløb: Er sat på terminslisten 9. august 2020.  

Div. match 2021: Forslag til dato 24. april 2021. Vi står på terminslisten til at arrangere en 1.Div. match, og 

??? ved 2. og 3. Div. Match. Skov evt. Tved Plantage. 

 

 

Pkt.10.  Næste møde: 

Onsdag den 12/6 kl. 19 hos Lone.   

 

 

Pkt.11.  Evt: 

 

 


