
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde 6. juni 2019 hos Lone, Dalen 22, Nors 
 
 
Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Bestyrelsesmøde den 20.marts 2019 – referat godkendt                                                         
 
                                                                                                                                  
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF: Idrætsliv nr. 2 2019. Foreningsfokus 2 og 3 2019. Har I brug for sparring? Book et gratis besøg med 
vores konsulent.  
DOF: Referater fra Hovedbestyrelsen – HB 03 – 2019. Nyhedsbrev - Motionsorientering.dk er i luften.                                              
Adgang til private skove – Besvaret. Brev fra DOF-formand. Plan 2025 arbejdet sættes i gang..                                         
Nordkreds: Indkaldelse til Klubledermøde den 12. juni i Karup.  
TOP Nord: TOP NORD program 2019-2. Top Nord træning den 5. maj flyttes til Viborg.   
Thisted kommune: Nyhedsbrev fra Fritidssektionen. Fyraftensmøde og conventus-kurser.                                    
Nationalpark Thy: Frist for indtastning på www.thy360.  
Rold Skov OK: O-brev nr. 39 og 40.  
Ole Jensen, Rold Skov OK: Bysprint i Støvring.  
Mia Yde Hegelund Tilsted Skole: Emneuge.  
Michael Pødenphant: Idrættens Forårsfestival.   
Lykke Berg: Sjællands-sprinten 15.-16. juni 2019 
Invitationer: O-Ringen: Flere mails om O-Ring Kolmården 2019. Calabria Orienteering 20.-27.juni 
(Italien). Flere mails. French 4 days orienteering 30.5 – 2.6. HTCO-camp i okt. og november. 
Night Hawk 10.-11.08 2019 Oslo.Nyhedsbreve. 
Anne Nielsen: Børnehjælpsdagens lotteri. 
                                    
 
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
Ungdom og uddannelsesudvalget: 
Der er ikke den store aktivitet. Jens skal på junior sommerlejr, Signe skal med som leder på U2 
sommerlejr. 
 
Træningsudvalget: 
Skal i gang med træning sprogrammet for efterårssæsonen.  
 
Kassereren: 
NJ Lang gav et overskud på omkring 3600kr. 
Kontobeholdningen er stort set som den plejer at være. Vi har fået tilskud fra Thisted Kommune, og fra 
Skovkarlene. 
Der er kommet et nyt medlem. 
 
Bladudvalget:  
Intet nyt. Har haft enkelte omtaler i avisen. 
 
                                               
Pkt. 4.  Find vej Dagen den 27. april. Nordjysk Lang 17. maj, evaluering:  
Find vej:  
Omkring 30 deltagere, inkl. egne medlemmer. Vi prøver igen næste år, da det er et ret nemt 
arrangement. Især sprintbanen var populær. 
 
NJ Lang: 
Over 100 deltagere. Tilfredshed fra deltagerne med arrangementet. Vi snakkede om, at man næste gang 
til enten NJ Dag eller NJ Lang skulle droppe børnebanen, og kun lave sprintbane ligesom vi havde gjort 
denne gang, så der trods alt er et tilbud. 
 
 



 
 
 
                                            
Pkt. 5.  TOP Sprint:  
Rold Skov OK og OK Vendelboerne udbyder 6 by-orienteringsløb i sommeren og efteråret 2019 – sprintløb 
med forskelligt set-up, som f.eks. By-orientering uden tilmelding og resultatliste, og By-sprint med 
tilmelding på O-service, samt start- og resultat-lister.  
Vi prøver at tilbyde en By-sprint i juni 2020, med tilmelding på O-service for at tiltrække udenbys løbere, 
men også med annoncering lokalt via Facebook, så vi kan tiltrække lokale. 
 
 
Pkt. 6.  Klubtur: 
Vi talte sidst om evt. til Rebild 2 dages den 28.-29. sept, og det holder vi fast ved. Vi prøver at finde noget at 
bo i, Vandrehjemmet var desværre ikke ledigt. Vi ønsker en tilkendegivelse fra medlemmerne omkring 
deltagelse af hensyn til overnatning, så Kristian laver en lille indbydelse, som sendes rundt til alle 
medlemmer. 
  
 
Pkt. 7.  Kommende aktiviteter:                  
Skovkarleklubben/Nordvest OK: Nordjysk Stafet 21.maj 2020.  
Klitløb2020: er sat på terminslisten 9. august 2020.  
Div. match 2021: foreslået den 24.april 2021 
 
Pkt. 8  Næste møde: 
Torsdag den 19/9-19 hos Jane  
 
Pkt. 9.  Evt: 
Vedrørende Motionsorientering.dk: Det er en ny tilmeldingsplatform til O-løb. Vi afventer 
klubledermødet den 12/6 for mere information. 
 
Til NJ Lang snakkede vi om, at få lavet nogle nye skilte til brug ved fremtidige arrangementer – dem vi 
bruger på stævnepladsen, samt afmærkningsskilte til parkering, stævneplads osv. 
Susanne og Torben så til NJ Stafet nogle smarte magnetskilte, og Torben har efterfølgende spurgt en 
lokal skiltemager, om det var noget han kunne lave. Vi aftalte at det skulle der arbejdes videre med. 
Der skal også undersøges omkring nye stole, til brug i teltene på stævnepladsen. 


