
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 19. september 2019  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Bestyrelsesmøde den 6. juni - Referat godkendt.                                               

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr. 3 2019. Foreningsfokus 4 og 5 2019.  

DOF: Referater fra Hovedbestyrelsen – HB 04 og 05 – 2019. Information og Spørgeskema om TBU-projektet.  

Opfølgning Spørgeskemaundersøgelsen. Nyhedsbrev fra DOF. Motion og Foreningsliv.  

Forslag til ændringer af DOF’s reglementer?  

Nordkredsen: Der er Klubledermøde i Horsens onsdag den 30. oktober. 

NOU: NOU-data på hjemmeside.  

TOP Nord: Program 2019-2. og TOP Nord Træning 21.09.  

Thisted kommune: Sommerhilsen fra Fritidssektionen. Weekendhilsen fra Fritidssektionen.  

Svar vedr. Aftale om faste poster i Eshøj - udløber 1.sept. 2019                                                                                                           

Rold Skov OK: O-brev nr. 41 og 42.   

WOC2020: Information er videresendt. WOC Tour 6. – 11. juli 2020.   

Jess Rasmussen: Indbydelse til fejring af Viborg OK 75 år.  

Bevæg dig for livet: Inspiration til rekruttering og velkomst. Bliv en del af kampagnen ”Du kan mere i 

forening”. Invitation til Konference. Inspiration og konkrete værktøjer.  

Bøger: The 50 orienteering maps book. The winning Eye/Survey 

Invitationer: Höst-Open 25.-27. Okt. 2019. O-Ringen - Flere mails. Calabria Orienteering 20.-27.juni 

(Italien). HTCO-camp i okt. og november og i Mountains in Hungary. Night Hawk 10.-11.08 2019 Oslo. 

Nyhedsbreve 3 og 4. Gran Canaria O-meeting 26.-31.dec.  2019. O-travel Alicante Competions and 

orienteering travels 2019. 

Jesper K. Strange Kjeldsen: Spændende nyt fra Postevand.  

Anne Nielsen: Børnehjælpsdagens julelotteri.                                    

 

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

Kassereren: 

Der er sendt kontingentopkrævning ud, og opkrævning til kortsponsorer. 

Økonomien er OK. 

 

Bladudvalget/PR:  

Susanne og Jane har deltaget i et møde, arrangeret af Thisted Kommune, angående ”Rekrutering for 

foreninger via sociale medier”. Fra mødet kom følgende råd til klubberne: 

Hjemmesiden er klubbens ”bibliotek” (oplysninger). Facebook er ”byens torv” (hvad sker der) 

Facebook – et opslag skal være familiært, med oplysninger om sociale elementer (hygge, snak, kage). Der 

skal være så meget tekst til et opslag, at man er nødt til at trykke på ”mere”, for at se hele opslaget 

(nysgerrighed). Det er vigtigt at kommentere på opslag, så det bliver bredt ud.  

 

Træningsudvalget: 

Intet nyt. 

Vi diskuterede længden af baner til KM-løb – forslag om at lave intervaller for længder til de enkelte baner, 

så der kan tages hensyn til, om det er en ”svær” skov, man skal lave baner i. Emnet tages op på 

generalforsamlingen i 2020. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Der er kommet indbydelse til KUM på Sjælland, og junior kursus i Sverige. 

Kristian har svaret på spørgeskema fra DOF vedrørende klubbernes børne- og ungdomsarbejde. Der er 

kommet en opfølgning på spørgeskemaet fra DOF omkring individuelt tilpasset samarbejde, samt tilbud om 

opfølgende møde. De besvarende klubber er blevet opdelt i 2 puljer – pulje 1 er dem der er mest motiverede 

for at komme hurtigt i gang (møder med DOF i efteråret 2019), og pulje 2 (herunder Nordvest OK) er de 

resterende klubber (møde med DOF vinter/forår 2020) 

 

 



 

 

 

 

Pkt. 4.  Klubtur 27.-29. sept. 2019: 

Kristian har sendt informationer ud til klubbens medlemmer, da det var vigtigt man fik sig meldt til 

løbet om søndagen senest 20/9-19. 

Bagning af boller og kage er fordelt mellem de foreløbige deltagere. 

Vi bestiller 2 gange aftensmad hos Slagteren på Møllevej, resten handler vi når vi er ankommet til 

spejderhytten. 

Der bliver et sprintløb lørdag formiddag, træningsløb lørdag eftermiddag, og så deltager vi i Rold Skovs 

løb om søndagen. Derudover den sædvanlige eftersnak og hygge i spejderhytten.  

 

Pkt. 5.  Lån af kortfiler til ikke DOF arrangementer:  

Der har været lidt korrespondance med arrangørerne af orienteringsløbet ”50km.dk”, vedrørende takster 

for lån af kortfiler, og efterfølgende print. Først havde vi meldt ud, at prisen var 20 kr. pr print af kort, 

når det var til en klub, der ikke var medlem af DOF. Beløbet blev senere sat ned til 2xDOF takst (14 kr. 

eller 18 kr.) Arrangørerne af løbet var stadig utilfredse. Dagmar følger op på antal print, så der kan 

sendes en regning. 
Bestyrelsen har dog besluttet at fastholde prisen på 20 kr. pr print fremover til organisationer eller 

personer, der ikke er medlemmer af DOF. 
                               

Pkt. 6.  Forskellige løb:  
Vi tilbyder TOP sprint løb på Lerpytter den 21. juni 2020. Jane informerer Helge Søgaard omkring dette, og 

undersøger med Thy Hallen med hensyn til brug af toilet, og evt. kioskfaciliteter. 

Lise Tange har forespurgt klubben, om det ikke var en ide at lave o-løb til Thy Alive deltagerne 30.7-1.8 

2020 – Da dette formentlig falder sammen med Thy til Lands, tilbyder vi ikke at lave løb. 

Vi skal formentlig ”kun” arrangere 1. divisionsmatch i 2021 - det fremgår ikke helt klart af Nordkredsens 

Langtidsterminsliste om det bliver en samlet 1/2/3. divisionsmatch, idet der står at Randers OK arrangerer 2. 

Div. Matchen, og der er ? ved 3. divisionsmatchen. Vi afventer indtil næste klubledermøde. 

 

Pkt. 7.  Klubfest med afslutningsløb 9. november:  

Klubfest udvalget bliver: Dagmar, Birthe, Hans og Tove Marie. Kristian Edsen laver løb. 

Bestyrelsen besluttede hvem der skal modtage Aktivitetspokalen 2019. 

 

Pkt. 8.  Kommende aktiviteter:                  
Skovkarleklubben/Nordvest OK: Nordjysk Stafet 21.maj 2020. Der arbejdes på Tvorup Syd ved   

Skydebanen. Bjarne stævneleder. Steffen banelægger. Hermann banekontrollant.  

Klitløb 9. august 2020: Steffen er banelægger, og foreslår Lodbjerg Klitplantage som løbsområde. Kristian 

er banekontrol, Torben er stævneleder. 

              

Pkt. 9.  Næste møde: 

Tirsdag den 26. november hos Susanne 

  

Pkt.10.  Evt: 

 


