
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 17. juni 2020  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   

Bestyrelsesmøde den 27.januar 2020 – referat godkendt 

Generalforsamling 19. februar 2020 - referat godkendt   

  

Pkt. 2.  Konstituering af bestyrelsen: 

Alle i bestyrelsen fortsætter med deres nuværende opgaver                                

                                                                                                                                  

Pkt. 3.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr. 1 2020. DIF Foreningsfokus mails fra 13.2 – 16.6. 2020.  

Spørgeskema om omkostninger ved corona-krisen.  Er besvaret. 

DGI: Covid-19 Retningslinjer/Opfordring til aflysning af aktiviteter. Coronahjælpepulje åbner. 

DOF: DOF Repræsentantskabsmøde – mødemappe. Referater fra Hovedbestyrelsen: HB 02-2020 til 

HB 06- 2020. Mails om Corona-virus, Praktiske forhold omkring løbsafgift og tilbagebetaling af 

tilmeldingsgebyr, Individuel træning, Frivillig donation ved individuel træning, Tilpassede træningsløb.. 

Retningslinjer til opstart af O-stævner samt deltager-anbefalinger.  

Walther Rahbek: Corona og økonomi. Meddelelse om økonomi.. 

Anders Bachhausen: Information ang. Udtagelseskriterier og landsholdsprogram. Proces for Eliteplan 2021 – 

2024. 

Nina Hoffmann: Forsvarets område. Private skove. Sendt og besvaret af Hermann.  Nyhedsbreve april og maj 

og Skolekataloget. Smartphones står ikke i vejen for gode naturoplevelser. Svar på min mail om avisomtale af 

DOF ansøgning og bevilling.                                               

Jakob Lind Tolborg: Naturstafetten, Nationalpark Thy. Endelig kan vi komme videre.  

                                              Nyhedsbreve fra DOF – Stævne og Reglement. Er videresendt.                                               

Nordkreds: Indkaldelse og Referat Klubledermøde den 10. juni i Skive.                                                

NOU: Tilskud til ungdomsarbejde fra Skovkarleklubben i 2020. Nye numre på poststativer. 

TOP NORD: Klub- og deltagergebyrer – TOP NORD. En travl marts, Aflysning Nordjysk 2 dages, Nyheder, 

Update på Top Nord, Ekstra træning i Rold Skov, O-track, Elite invitation til weekend på Sjælland.        

Thisted kommune: Aktivitetstilskud – 2020. Thy Awards 2020. Spørgeskema er besvaret. 

Sommerferieaktiviteter, Kursus Conventus og Idræt i børnehøjde. Fonde.dk, Spørgetime om hjælpepulje. 

Mails vedr. corona, Retningslinjer, Åben skole i coronatid. Nyhedsbrev fra Thisted Fritid.  

 Nationalpark Thy: NP Thy forårskalender. Indberetning og korrekturlæsning    

Friluftsrådet: Kredsrepræsentantskabsmøde den 17. juni 2020.  

Rold Skov OK: O-brev nr. 45, 46 og 47.  

Morten Lynggaard.: Udmelding med hilsen og tak til alle i klubben.                                     

Birgit Rasmussen Aarhus 1900: træningsløb og faste poster. Oplyst adresser. 

Mikkel Lund/Trimtex: Supplering af tøj?  

Pär Olufsson/ Noname:Behov for ny bekledning?                                     

Jacob Pilar: MinForening.  

Invitationer: Tilmelding til WOC2020 publikumsløb er åben. Blev aflyst. Danish Spring 27.-29. marts 

2020. Blev aflyst. O-Ringen: mails om Uppsala 2020 og flytning til 2021. O’Training Camp i Frankrig 

sommer 2020. Vestjysk 2-6 dages. Er videresendt og på hjemmeside 

Oskar Svarfvar: SM Sport erbjuder er klubb till klubbträff online.    

 

 

Pkt. 4.  Meddelelse fra udvalgene: 

Bladudvalget/PR:  

Er i gang med det nye blad, der udkommer i juli måned. Det har været svært at finde noget at skrive om. 

 

Kassereren: 

Klubbens økonomi er ok. Der har været 2 udmeldinger af klubben i forbindelse med 

kontingentopkrævning. Tilskuddet fra Thisted kommune er på knap 3200 kr. Sparekassen Thy har 

meldt ud omkring negativ rente på visse kontoer, men da vi har en NemKonto vedrører det ikke os. 

 

 



 

 

Træningsudvalget: 

Skovtilladelsen til flere dages løb i forbindelse med Coronaløb, har været nemme at få. 

Efterårsprogrammet 2020 skal snart laves, vi prøver at få 6 KM-løb på listen. Divisioinsmatcherne 

under DOF er neutraliseret, så de weekender hvor disse løb er programsat, kan også anvendes til lokale 

løb, hvis det bliver nødvendigt. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Ikke noget nyt. Jens Edsen deltager måske i sommerlejr på Bornholm i uge 31. 

 

 

Pkt. 5. Opfølgning fra generalforsamling og Klubaftenen 29. jan.:          

 Vi snakkede om følgende kommentarer fra hhv. generalforsamling og klubaften: 

• Salg af kortfiler- betal mindst for 20 stk. 

•  Klubtur - Brug andre klubbers faste poster som udgangspunkt til Klubtur. 

• Små videoer til ”undervisning” 

• Uddeling af Klubblad til træningsløb? 

• Kontingentet til DOF er det rimeligt.  

• Er Sønder Herred Plantage et afsluttet kapitel? 

• Næste års generalforsamling hos Thisted Bryghus – med fastelavsboller. 

• Der er nu kun 700 Find vej i Vilsbøl foldere tilbage. Vil søge Nationalpark Thy om 5000 kr. til 

3000 nye foldere. 

• Ønske om at lære noget, om brug af kompas og condes. 

 

Vedrørende generalforsamling, spørger vi Sparekassen Thy om mulighed for lån af lokale, når vi skal til 

genforhandling af sponsorat. 

 

 

Pkt. 6.  Klitløb 9. august: 

Vi diskuterede muligheden for at afholde Klitløbet, med de af DOF fastsatte restriktioner. Vi blev enige om 

at aflyse, da det bliver svært at overholde restriktionerne, og samtidig lave et Klitløb der lever op til den 

sædvanlige standard. 

 

 

Pkt. 7.  Aflyste løb/ coronaløb: 

I efterårssæsonen regner vi med at kunne afvikle et normalt program, både med hensyn til træningsløb og 

KM-løb. De bør kunne afvikles forsvarligt efter DOF’s restriktioner.. 

Vedrørende Coronaløb, så har der været mange positive tilkendegivelser til de enkelte banelæggere. Eneste 

negativ ting, har været at vi ikke kunne mødes i skoven, ligesom vi plejer. 

Donationen til DOF fra Coronaløbene er oppe på omkring 900 kr. – det svarer til det beløb udenbysløbere 

har givet, for at deltage i vores Coronaløb. 

Vedrørende TOP sprinten på Lerpytterne – kan den finde plads i kalenderen i 2020, så ser vi tiden an. 

Vi afventer hvad Skovkarlene finder ud af vedr. Nordjysk Stafet 2021. 

                    

 

Pkt. 8.  Nyt fra TOP Nord møde og Klubledermøde: 

Kristian fortalte om korrespondancen i forbindelse med mødet, da selve mødet blev aflyst. Jane og Lone 

refererede fra Klubledermødet. 

 

 

Pkt. 9.  Løbetøj/ Klubtøj: 

 Er der basis for at bestille igen til nye og gamle medlemmer? Susanne sender en forespørgsel rundt til 

medlemmerne vedrørende løbetøj. Hvis der er basis for en ny bestilling, prøver hun at få forskellige 

størrelser hjem, så vi kan prøve tøjet, inden vi bestiller nyt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pkt. 10.   Kommende aktiviteter:                 

1. divisionsmatch den 25.april 2021 - Der er skovtilladelse til Tved Plantage.  Bjarne er banelægger. Henrik 

overvejer Banekontrol posten.. Kristian er stævneleder. 

Nordjysk dag 23.10.2022 - Hermann vil gerne være banelægger. 

 

 

Pkt. 11.  Næste møde: 

Tirsdag den 22.09.2020 hos Dagmar. 

 

 

Pkt. 12.  Evt: 

Ikke noget under eventuelt. 


