
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde 22. september 2020   
 
Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Bestyrelsesmøde den 17. juni 2020 – referat godkendt                             
                                                                                                                                  
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF: Idrætsliv nr. 2 2020. DIF Foreningsfokus mails fra 22.6. – 24.8. 2020. Spørgeskema om 
deltagerbegrænsningers betydning.  
DOF: Sommerhilsen fra DOF’s formand. Referater fra Hovedbestyrelsen: HB 08-2020.  
Tue Lassen: Opfølgende møde.  
Nina Hoffmann: Nyt fra Naturkonsulenten.  
Nyt materiale til foreninger fra Friluftsrådet.                                                                            
Nyhedsbrev fra Skolekonsulenten.  
Walther Rahbek: Formandsbrev.  
Anders Bachhausen: Eliteplan 2021-2024 og Eliteklubforum.  
Jakob Lind Tolborg: Sommer i Vores Natur: Status og muligheder. Faktura fra Nordvest OK (7.500 kr.) .  Er 
sendt og betaling modtaget. 
Stillingsopslag – direktør i DOF.  
Nordkreds: Claus Poulsen trækker sig pga sygdom. Er videresendt og ”besvaret”    
NOU: En lille sommerhilsen fra Nordjyllands Skovkarleklub.   
TOP NORD: TOP Nord 2020 Efterårssæson. TOP Nord Efterårs start. Mandagsmail.  
Thisted kommune: Tour De Thy og God sommer. Påskønnelser - Ændret procedure.  
Gratis kurser for foreninger. Aflysning af kursus 20.8. Unge i Front 2020 og Nyhedsbrev fra Thisted Fritid                                                
Vedr. vedtægter. Underskrevne vedtægter er indsendt. 
Nationalpark Thy: Svar - Ansøgning vedr. Find vej folder. Er videresendt og besvaret.    
Friluftsrådet: Invitation og reminder til virtuelt møde om friluftslivet. 
Rold Skov OK: O-brev nr. 48 og 49.  Reminder Rebild 2 dages.                                     
Lars-Ole Kopp: Invitation til EMIT seminar2020/2021 den 20.8.   
Bo Immersen: I Thy står vi sammen om Tour de Thy. 
Pär Olufsson/ Noname: Forslag  til konkurransedragter.   
Invitationer: Bornholm Höst-Open 23. – 25. okt. 2020. O-løb på Gran Cararia 17.12.2020 
 O-ringen: En sommer utan O-ringen og Nu blickar vi framåt mot 2021 
 
 
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
Bladudvalget/PR: 
Efterspørger ideer til næste nummer. 
 
Kassereren: 
Kontingentopkrævning er sendt ud. Der har været 1 udmelding af klubben. Økonomien ser rigtig fin ud. 
 
Ungdom og uddannelsesudvalget: 
Jens Edsen har været på sommerlejr på Bornholm. Det var sidste gang han kunne deltage. 
Vedrørende Top Nord: Har deltaget i møde i august måned, refererede fra mødet. Alle klubber i NOU 
er tilknyttet projektet, men det er kun de klubber der har ungdomsløbere som deltager, som fortsat 
betaler til projektet. 
 
 
Træningsudvalget: 
Intet nyt 
 
 
 
 



 
 
Pkt. 4.  Samarbejde Flemming/Thy Race:   
Der arrangeres ikke løb for Århus Seminarium i 2020. 
2020 var sidste år, hvor Flemming arrangerede Thy til lands, til vands og i luften.  
 I den forbindelse diskuterede vi, hvordan vi skulle forholde os til evt. andre udbydere – Vi afventer evt. 
koncept før vi tager en beslutning. 
Ikke så mange deltagere tilmeldt til Thy Challenge lige pt. I 2019 var der 34 hold – der er tilmeldt 16 
hold indtil videre. Vi afventer, og ser hvad Flemming beslutter sig for. 
 
 
Pkt. 5.  Klubmesterskabsløb næste år:  
Forslag fra Jens Edsen om at lave færre baner - Bane 1 og 2 kunne udelades. De forskellige klasser 
bibeholdes. 
Vi bestemte os for, at slå bane 1 og 2 sammen, så der bliver en bane på 6 km - med virkning fra sæson 
2021. Klasserne for nuværende bane 1 og 2 knyttes til den nye bane. 
 
 
Pkt. 6.  Børne – og Ungdomsarbejde:  
I juni 2019 besvarede Kristian et spørgeskema om Børne/ungdoms arbejde.  I sept. 2019 sendte Tue Lassen 
en mail om Opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen   
Nordvest OK kom i pulje 2 – Klubber, der tilbydes et opfølgende møde i vinteren/foråret 2019/2020. 
I juni 2020 fik Kristian og Jane tilbuddet om et opfølgende møde. Jane sendte efter kontakt med Kristian et 
svar, hvor hun skrev, at vi i øjeblikket ikke kunne overskue at finde en dato til et sådant møde.  
Vi diskuterede om vi nu har et ønske om et uforpligtende møde med Tue Lassen??? Vi besluttede os for, at 
takke ja til tilbuddet, i håb om at få et indspark til nye tiltage. 
 
 
Pkt. 7.  Klubfest:   
Der bliver klubfest lørdag den 9. januar 2021 på Fælleden, Sundby Mors. 
Festudvalget bliver Ole og Lone.  
Vi snakkede om hvem der skulle have aktivitetspokalen 2020, og fandt et emne. 
 
 
Pkt. 8.   Kommende aktiviteter:                 
1.divisionsmatch den 25.april 2021 - Skovtilladelse til Tved Plantage. Bjarne er banelægger. Henrik er 
banekontrollant. Kristian er stævneleder. 
Nordjysk dag 23.10.2022 - Hermann vil gerne være banelægger. 
 
 
Pkt. 9.  Næste møde: 
Tirsdag den 17. november kl. 19 hos Lone   
 
 
Pkt. 10.  Evt: 
Jane fortalte, at Ole i løbet af sommeren har malet ”Find vej” pælene i Vilsbøl Plantage. De er blevet 
rigtig flotte. 


