
 

Referat bestyrelsesmøde 5. maj 2021  

 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   

Bestyrelsesmøde den 22. september 2020 – referat godkendt                              

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr. 4 2020 og  nr. 1 2021. DIF Foreningsfokus mails fra 23.9. 2020 – 16.04. 2021.  

Spørgeskema om corona-undersøgelse. Centralt Foreningsregister. Medlemsindberetning.                                    

DOF: Opdaterede corona-retningslinjer. Lempelse af forsamlingsforbud. Indkaldelse og tilmelding til  

Repræsentantskabsmøde . Nyhedsbrev om Reglementsændr.  Kortoversigt på o-service.    

Nina Hoffmann: U17 MTBO træning. Jule – og Nytårshilsen fra Skolekonsulenten.  

Høringssvar og lukket FB-Gruppe. Urørt skov..                                              

Anders Bachhausen: Eliteplan 2021-2024,  Eliteklubforum 1, 2.  

Jakob Lind Tolborg: Sommer i Vores Natur – om vinteren.Gåtur med naturformidling i Nationalpark Thy.                                              

Tue Lassen: Mails vedr. Opfølgende møde i Nordvest OK 

Torben Jørgensen m. fl.: Henvendelse til DOF’s hovedbestyrelse fra klubber og en række mails med svar 

til Torben Jørgensen.  

Nordkreds: Indkaldelse og Referat Klubledermøde 4.11.2020. Udkast til opdaterede retningslinjer for 

Vinterlangdistance orienteringsløb og flere mails med svar og ændringsforslag.  

Indkaldelse med bilag til og udsættelse af Klubledermøde 1. 19.1.                                               

Steen Frandsen: 2 korte spørgsmål om Kort.  

Flere mails vedr. aflysning af 1. div. match 25.4.  

NOU: Referat fra FU-møde den 2. nov. 2020. NOU-møde flyttet til 12. april 2021 med bilag og opdatering.                                              

NOU – udsættelse af mødet 12.april.  

Kjeld Arildsen: Strategiarbejde. Workshop.  

Skovrådets ungdomstilskud of aftale om præmieuddeling.                                     

TOP Nord: træningstilbud til Nordjyske klubber 14.april.                                     

Thisted kommune: Nyhedsbreve okt. og  nov., Glædelig jul. Marts 2021. Nedlukning, Skærpede tiltag, 

Coronatiltag.  Genåbning udendørs. Online kurser og møder i jan. febr. og om sommerferieaktiviteter.                                           

Lokaletilskud og gebyrer og Aktivitetstilskud 2021, Årets Talent 2020. Medlemstilskud 2021.                                           

Kristine Damberg: Samarbejde NOK og socialtilbud?                                              

Maria Thingstrup Lauridsen: Gør det for Thy. Kampagne.  

Nationalpark Thy: Svar på tilsendt faktura på. Find vej folder..    

Friluftsrådet: Invitation virtuelt Årsmøde i Friluftsrådet Nordvest.   

Rold Skov OK: O-brev nr. 50-53.   

Jess Rasmussen: Evt. U18 erstatningssamling 21.-22.nov.  

Birgitte Halle Århus 1900: Løb i Lild Plantage den 12.09.                                     

Louise Dubillot: angående et evt. samarbejde.  

Søren C.S. Andersen Herning OK: Vedr. løbstilladelser  

Pär Olufsson/ Noname:  Flere mails  besvaret.  Nyhedsbrev 2021.    

Mikkel Lund Trimtex: Supplering af klubtøj. Er besvaret.  

 Rui Antunes: My mapping jobs in 2020   

 Jacopo Stöcher: Orienteering shirts. 

 Invitationer: Flere mails vedr. O-ringen Uppsala  25.-31. juli 2021. Danish Spring. 30.7.-1.8. Bulletin 1 

opdateret 

 



Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Kristian orienterede om mail vedrørende TOP-Nord – er for løbere i hele Nordjylland, vil gerne have  

TOP-Nord bredt forankret, sikre en stabil driftsøkonomi. 

Vi betaler ikke til TOP-Nord mere, da vi ikke har nogen deltagere i målgruppen. Vi støtter stadigvæk op om 

konceptet udadtil. 

 

 

Træningsudvalget: 

Ikke noget nyt. Der er lavet om på reglerne for KM, med virkning fra denne sæson. Det er muligt at løbe 

med backupkort til KM. 

 

Bladudvalget/PR: 

Svært at finde på nyt til bladet i disse corona tider. 

 

 

Kassereren: 

Vi har fået medlemstilskud fra Thisted Kommune, 3129 kr.  

Der er kommet 17.000 kr. ind i kontingent, der er enkelte der mangler at betale. Vi har betalt 25.600 kr. i 

kontingent til DOF. 

Vi har solgt kort for 1300 kr. 

Der er sendt faktura til Sparekassen Thy for sponsoratet på 8000 kr. 

Vores åbne løb den 25. april gav et beskedent overskud på 307 kr. 

Vi har som sædvanlig en fin økonomi. 

Der er kommet 10 nye medlemmer, 3 er blevet meldt ud. 

Regnskab for 2020 er godkendt, og sendt til kommunen. 

 

 

Pkt. 4.  Åbent løb i Tved 25. april.  

Vi snakkede om forskellige ting før – under – efter løbet. 

Før løbet har der været en del korrespondance vedrørende vores aflysning af Divisionsmatchen, det har 

været en rigtig træls oplevelse. 

Under løbet oplevede vi at flere løbere ikke havde nulstillet deres brik inden de startede, gav lidt problemer i 

beregningen, men løberne fik alle sammen deres løb godkendt. Vi snakkede om hvorfor – af corona hensyn 

var der ændret meget lidt på proceduren, i forhold til hvad der normalt gøres.  

Efter løbet havde Steffen brugt lang tid på, at få løbet lagt ind i O-track, fordi vores kort er drejede pga. 

misvisning. Det gør det lidt mere nøjagtigt ved brug af kompas, men kan så ikke bruges i O-track, som 

mange løbere efterhånden bruger. 

Vi syntes, det havde været en god dag hvor alt fungerede, også forsøget på at overholde corona 

restriktioner.  

Kristian – STOR TAK for den store hjælp han har fået, så løbet kunne gennemføres. Han har selv haft 

virkelig travlt i firmaet, så uden den hjælp, havde det ikke været muligt at gennemføre løbet. 

 

 

 

 

 



 

Pkt. 5.  Generalforsamling/ Klubfest.  

Vi afholder generalforsamling i Sjørring Hallen onsdag den 2. juni kl. 19. 

Klubfesten blev planlagt til 12. juni efter KM-løbet, men det er ændret igen, så nu prøver vi at finde en dato 

i august. 

 

 

Pkt. 6.  Samarbejde med Århus 1900:  

Kristian har forhandlet sig frem til at overtage EMIT materiel til en meget favorabel pris.  

Ole fortalte om det udstyr vi havde fået, og vi snakkede om hvordan man kunne udnytte det. Vi snakkede 

også om, hvor og hvordan det skulle opbevares. Der er nogen der skal tænke over, hvor det skal opbevares, 

så det bliver nemmest for banelæggerne. 

Bjarne og Annette laver Klubmesterskabsløb i Tved den 11. 9. Løbet bliver også fortræning til Åbent løb i 

Lild på et nyt kort, som Århus 1900 har tegnet. 

 

 

Pkt. 7.  Strategiarbejde om strategispor 1 klub:  

Jane orienterede om en Workshop og et videomøde, hvor hun havde deltaget sammen med DOF’s direktør 

Bo Simonsen, Kjeld Arildsen, Vendelboerne og Tina Udholm, Ålborg OK .  

Der er udarbejdet papirer til DIF: Strategiaftale 2022-2025: DOF, Spor 1 Klub.  

Der blev bl.a. snakket om, at man i klubberne savner en landsdækkende rekrutteringskampagne som ”Find 

vej”. En del af strategiarbejdet bliver en spørgeskemaundersøgelse om udvikling på 6 målepunkter i 5 

klubber i hver kreds hvert år. Der bliver også konsulentbesøg i klubberne med fokus på klubudvikling. 

 

 

Pkt. 8.   Kommende aktiviteter:                  

              Klitløb i aug. 2022?  

              Nordjysk dag 30.10.2022. Hermann er banelægger. Overvejer sted. 

 

 

Pkt. 9.  Næste møde.: 

Vi aftaler en dato efter Generalforsamlingen.     

 

 

Pkt. 10.  Evt: 

Jane har fået en del  næsten nye elastikker til EMIT brikkerne, så sig til hvis I ønsker en ny.  


