
Referat fra generalforsamlingen i Nordvest OK 2. juni 2021 
20 deltagere 
 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent:  
Torben Karlshøj blev valgt 
 

Pkt. 2 Formandens beretning – herunder beretning fra udvalgene: 
 

Formandsberetning: 
Året, der gik: 

2020 var et meget specielt år ikke kun for Nordvest OK, men også for alle i hele landet, ja hele verden. Det 
begyndte ellers så godt her i klubben. Der var de velkendte Vinterløb, vi holdt en fin klubaften med 
banelægning, en velbesøgt generalforsamling og det første rigtige løb med finorientering i Tvorup Syd først 
i marts, men så gik det galt. Danmark lukkede ned og alle vores træningsløb og klubmesterskabsløb i 
foråret blev aflyst og senere også Nordjysk Stafet, Sprintløbet på Lerpytter og Klitløbet.  
Vi følte vist alle sammen, at det var så trist og savnede at komme ud at løbe med et kort i hånden. Men 
først i april blev coronaløbene skabt: man kunne selv printe kort med baner og løbe flere dage, når det 
passede bedst. Det var mange glade for og mange løbere fra andre klubber fandt vej til Thy. De penge, som 
gæsterne betalte, blev sendt videre som coronahjælp til DOF.  
Midt i juni kunne vi holde det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og det var dejligt igen at 
have bestyrelsen samlet. I september kunne vi også mødes, men så lykkedes det ikke mere i 2020. Da 
Nordjylland lukkede ned, kunne Kristian ikke være med og da forsamlingsforbuddet blev nedsat til 5, hvem 
var det så lige, der ikke kunne være med? Jeg savnede min bestyrelse, men heldigvis er de gode til at svare 
på mails.    
 

Klubben: 

Klubben har fortsat en fin hjemmeside og et flot klubblad. Det synes jeg er meget værdifuldt. Ole opdaterer 

hjemmesiden og Susanne arbejder med at sætte Opfanget op, så det udkommer 2 gange om året.  

Nordvest OK har pr. januar 2021 76 medlemmer (14 bor andre steder i landet). På bestyrelsesmødet i 
september blev vi enige om at takke ja til at få besøg af Tue Lassen, der var DOF’s Konsulent for Træning af 
Børn og Unge (TBU). Vi håbede at kunne arrangere et medlemsmøde med ham først i december i håb om at 
få indspark til nye tiltag i det kommende år. Det forhindrede restriktionerne og Tue Lassen er siden blevet 
landstræner. Vi får sikkert en henvendelse fra hans afløser i jobbet.   
Vi har fået nye medlemmer og det er jo herligt. Nogle af de nye har ingen eller kun lidt erfaring med o-løb. 
Derfor skal vi hjælpe dem med at komme i gang og tilbyde at følge med dem i skoven. Der er måske også 
basis for et ”teorikursus” og flere af de ”gamle” vil gerne lære noget om condes. 
På grund af corona restriktionerne blev årets Klubfest aflyst og derfor kunne vi heller ikke fejre årets 
klubmestre og uddele aktivitetspokalen, men det vil vi gøre lidt senere i aften. 
 
Årets klubmestre 2020   
 H 12: Emil Overgaard H 19 A: Jens Edsen 
 H13-15:   Kasper Overgaard H 19 B: Mads Lyndrup. 4 KM løb-eneste deltager  
 D 50:       Mette Edsen  H 50: Kristian Edsen  
 D 60:       Susanne Karlshøj H 60: Hermann P. Jensen       
 D 70:       Dagmar Tange  H 70: Leif Hansen      
Til lykke til klubmestrene og til alle fine resultater i årets løb både ude og hjemme. 



Klubben er fortsat i 3. division. På klubledermødet i juni i 2020 blev det besluttet, at der på grund af corona 
restriktionerne ikke skulle holdes divisonsmatcher i Nordkredsen i 2020. Vi kom derfor ikke til at dyste mod 
KaSki OK, Mariagerfjord OK, OK Vendelboerne, Randers/Djurs OK og Vestjysk OK. 
 

Samarbejdsaftaler mm. 
Partnerskabsaftalen vedr. Find vej projektet i Vilsbøl Plantage mellem Naturstyrelsen og Nordvest OK 
gælder til udgangen af 2023. Vi er forpligtet til at føre tilsyn med pæle og skilte og male de pæle, der kun 
indgår i Find vej projektet. Ole malede sidste foråret de 20-25 pæle og de er blevet rigtig flotte. Tak til Ole. 
I juni måned 2020 sendte jeg en ansøgning til Nationalpark Thy om penge til en ny ”Find vej i Vilsbøl” 
folder. Vi fik tilsagn om støtte til revision og nytryk af 3.000 stk. foldere med op til 5.000kr. Vi fik at vide, at 
der fremadretttet må findes andre kilder til finansieringen. 
Vi fik trykt folderne hos trykkeriet Friheden i Nors og da Hermann i stedet for DOF kunne sætte folderen op, 
kunne jeg sende en noget mindre regning på 2750 kr. til Nationalpark Thy. 
 
Måske har nogle af jer set en anden folder i Vilsbøl – ”Vores Natur i Nationalpark Thy”. Den blev lavet som 
en del af projekt ”Sommer i vores natur”.  I folderen står der, hvem der står bag projektet. Inde i folderen 
er vores orienteringskort uden poster over Vilsbøl med en lille udvidelse mod øst . Der er på kortet 10 sorte 
cirkler. Hvis man downloader og åbner app’en TravelTales kan man hente turen ”Nationalpark Thy”. Når 
man befinder sig midt i cirklen afspilles en lydfil om naturen i området. Bo Immersen har fundet de 10 
steder og hvert sted lavet en lille fortælling. Han fik leveret vist 3000 foldere, som vi har lagt i foldekasserne 
i Vilsbøl. De fleste er nu ved at være brugt.  
Da Hermann sagde ja til opgaven med at udvide kortet og sætte de 10 cirkler ind på o-kortet fik klubben 
7.500 kr.   
  
Aftalen mellem Thisted Kommune og Nordvest Orienteringsklub om de Faste poster i Eshøj gælder til 2024. 
Ifølge aftalen er klubben forpligtet til at male pælene. Det var ikke muligt at få leveret maling i 2020 trods 
flere henvendelser. Jeg har talt med skovfoged Klavs Bærent Iversen og han sagde, at vi ikke skulle male 
pælene. Kommunen er ved at gå fra de grå pæle og i stedet bruge umalede pæle. 
 
Samarbejdsaftalen fra 2012 omkring Thy Challenge fortsatte i 2020. Dog accepterede vi på grund af det lave 
deltageantal – kun 28 hold - at gå lidt ned i pris til 7.000 kr.. De 17 hold på Challenge Klassisk startede som 
sædvanlig på toppen af Bulbjerg med O-løb med 11 poster i vilkårlig rækkefølge. Lone, Ole, Hermann og jeg 
satte 37 af de 54 poster ud og samlede de samme ind. Ved tjekposten i Spejderhuset i Nors sad Dagmar, 
Else og Jens og ved mål i Vorupør sad Lone og Ole til sent på aftenen. Johan Bladt og Mads Lyndrup deltog 
og de kæmpede hårdt. Vi regner med, at samarbejdet fortsætter i år, hvor løbet afholdes lørdag den 16. 
oktober. Flere fra klubben vil måske igen deltage og der er også brug for hjælpere. 
I forbindelse med løbet mistede klubben ligesom året før en post - nr. 85. Denne gang stod posten ved en 
bunker i Vorupør. Thy Race har betalt et nyt poststativ og en ny EMIT postenhed 1190 kr.  
 
For 15. gang lavede Hermann den 15. august orienteringsbaner til Thy til lands, til vands og i luften. 
Denne gang skulle der laves o-løb i både Bøgsted Rende og Stenbjerg. Der deltog 26 hold, 16 på Challenge 
og 10 på Fighter. I Bøgsted Rende måtte de 19 poster tages i valgfri rækkefølge og holdet måtte dele sig i 2 
grupper. I Stenbjerg var der til Challenge en 7.4 km. bane med 13 poster og til Fighter en bane på 4.7 km. 
med 9 poster. Ole og Lone hjalp med kontrol og indsamling af poster i Stenbjerg på dagen og også dagen 
efter til løbet for klubbens medlemmer. Klubben fik 5.614 kr. 
Ved afslutningen i Snedsted Hallen fortalte Flemming, at det var sidste gang, han arrangerede dette 
Adventure Race. 
 
 



Sponsorer: 

Den 3-årige sponsoraftale med Sparekassen Thy udløb 1. april 2020. På grund af corona restriktionerne 
holdt Lone og jeg først møde med Michael Axelsen i juni måned. Vores aftale blev fornyet og gælder til 1. 
juli 2023. Det er værdifuldt, at vi udover de 3 x 8.000 kr., kan få trykt op til 8 x 50 stk. A3 kort, klubblad 2 
gange årligt (ca. 100 stk. pr. gang) samt andre tryksager efter behov (i alt maks. 1.000 stk. årligt). Vi fik i 
2020 trykt 2 numre af Opfanget og kort til Klubmesterskabsløbene.  
Til vores træningsløb har Steffen printet kort med Hanstholms Friskoles logo. Steffen printer på bagsiden af 
kort fra Påskeløbet. Papiret er vandfast, så vi sparer også plastikposerne. Tak til Steffen.  
Vores kortsponsorer på skovkortene er fortsat: SeniorSam på Bøgsted Rende kortet, Idealcombi på 
Stenbjergkortet, Thisted Bryghus på Tvorup Nord kortet, Dragsbæk Margarinefabrik på Tved kortet, Skoda 
på Vandet kortet, Sportigan på Vilsbølkortet og Håndværkervinduer på Tvorup Syd og Lerpytter kortene.  
Sponsorerne har en samlet annonce i Klubbladet. Til de åbne løb er der fremstillet sponsorskilte, som 
hænges på opslagstavlen på stævnepladsen. 
 
2021 og fremover. 
Den 25. april skulle vi have arrangeret 1. Div. Match i Tved Plantage med Bjarne som banelægger og Kristian 
som stævneleder. Som I alle ved, blev det i stedet til et Åbent løb.  
I 2022 satser vi på Klitløb og det er Steffen vist med på. 
Den 30. oktober skal vi arrangere Nordjysk Dag. Hermann er banelægger. 
 
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.  
Jane 

Kommentarer: 
Mette: Hende selv og Kristian deltog også i Thy Challenge, og fik en 2. plads. 
 
 

Beretning fra Trænings- og skovudvalget: 
Vi fik startet sæson 2020 i vanlig stil med de traditionelle vintertræningsløb i januar / februar, men så 
stoppede det normale også samtidig med den store Corona-nedlukning i marts. 
Det startede med aflysninger af flere trænings-/KM-løb, men pludselig opstod begrebet ’corona-løb’ og 
efter lidt ekstra dialog med NST omkring udvidelse af skovtilladelserne, så kunne vi igen løbe træningsløb 
fra fredag til søndag med selvprint af kort. 
Disse løb har givet nyt syn på muligheder og fleksibilitet til afvikling af træningsløb, som vi helt sikkert kan 
tage med os fremover. Nogle af vore træningsløb kan sikkert stadig laves efter dette koncept, hvor det 
eneste minus stort set er, at vi mister det sociale sammenhold lørdag eftermiddag. 
Til trods for corona-situationen lykkedes det os alligevel til sidst at få afviklet 6 KM-løb hen over året, så der 
også i 2020 kunne kåres klubmestre. De sidste to afdelinger blev dog yderligere besværliggjort af den 
nordjyske nedlukning i november, men disse blev så afviklet med startgrupper på 10 personer fordelt over 
flere timer, så vi lige kunne holde os under det nye reducerede forsamlingsloft. 
Forud for den kommende / indeværende sæson har vi i bestyrelsen besluttet at revidere lidt i KM-
reglementet, så den lange bane 1 er udgået. Dermed passer reglementet bedre til løber-/aldersfordelingen 
i klubben – og opgaven som banelægger er også blevet lidt nemmere. 
Dialogen med NST har fungeret fint med hurtige svar på skovtilladelser samt diverse ændringer relateret 
hertil. 
Til sidst vil jeg gerne sige stor tak til banelæggerne for både fleksibilitet samt gode og varierede baner i 
løbet af året. 
Henrik Overgaard 

 



Beretning fra kortudvalg: 
Henning: 
Første halvår 2020, fik han ikke lavet så meget. En behandling på Frederikshavn sygehus, kostede noget tid 
at komme over. Det var ellers Tved der stod og ventede.  
Han synes, havde mange forhindringer sidste år. Der var flere ting der drillede. Han nåede alligevel at blive 
færdig med Tved – stort set. Han havde en utrolig stor hjælp, ved at Bjarne og Ole kom i gang med at lave 
GPS spor. Hvis ikke det var sket, mener han, at han var gået ned med stres. Fint at Bjarne, kunne få drejet 
baner, rundt om alle de håbløse nye fældninger. 
Desuden har han rettet det brændte område i Stenbjerg og lidt i Nystrup. 
Steffen: 
Arbejdede i Tvorup Syd i det område, der skulle have været brugt til stafet. Desuden lidt i Stenbjerg. 
Hans: 
Har pyntet lidt på Skyum Bjerge. 
Hermann: 
Har været i gennem Vilsbøl, så vi kunne få trykt nye ”Find Vej” brochurer. Også en lille tur i Eshøj. 
Salg af kort 
Vi har solgt en del kort ved at køberne har lånt filen og betaler for antallet af tryk. 
Det gælder f. eks. Juniorgruppens februarkursus og en landsholdsamling. 
Hermann 
 
Beretning fra Ungdoms- og uddannelsesudvalg: 
Der er ikke sket meget det seneste år. Den sidste aktive deltager er rykket op, og siden har antallet af 
deltagere været begrænset.  Jens deltog i juniorsommerlejr i 2020.  
Til træningsløbene er det fint med en let bane.  Man kan evt. vente med at sætte posterne ud til selve 
løbsdagen, for at se om der kommer nogen deltagere. 
 

Beretning fra PR-udvalg: 
Opfanget udkom 2 gange i det forløbne år. Nr. 2 - 2020 og nr. 1 - 2021 
Begge blade bar præg af en tid med corona løb.  
Tak til jer af klubbens medlemmer, som har bidraget med artikler, alt er velkommen.  Ideer og forsalg til 
eventuelle ændringer eller nyt er også velkommen. 
Ud over bladet bliver trykt og sendt ud til klubbens medlemmer kommer det også på klubbens hjemmeside. 
Facebook er stadig en måde, hvor vi forholdsvis nemt og hurtigt kan nå ud til mange. I det forløbne år har 
der ved næste alle de løb der har været, været opslag både før og efter. Fremover vil løbene blive oprettet 
som En begivenhed på Nordvest OK´s Facebook side, når der samtidig bliver markeret hvor løbet foregår, vil 
Begivenheden kunne ses på Orientering.dk 
Susanne Karlshøj 
 
Bemærkninger til Susannes beretning: 

Hans: 
Må der være adresse og tlf.nr. på medlemmerne i klubbladet?  

- Da persondataloven kom, skulle man melde ind, om det var ok, at oplysningerne fandtes i 
klubbladet. 

- På O-service kan man se mailadressen. 
- Jane spørger ind til dette ved næst kommende klubledermøde, hvor der er en deltager, som er 

jurist i DGI. 
 
 



Ole:  
Når en begivenhed er oprettet på Facebook, kan man ikke tilmelde sig her, men kun tilkendegive at man 
deltager. Der har været lidt forvirring omkring dette til det nylige KM-løb.  

- Vi fortsætter med, at man skal tilmelde sig til banelæggeren. 
 
Beretning fra materiel: 

Depot fungerer stadigt fint, det er tørt, og dækker vores behov, selvom der er kommet mere grej til 
efterhånden. 
Nyt grej i depot: 
Fået af nedlagte St. Binderup - 25 stk. kraftige galv. skiltespyd.  
Kuffert med magnetskilte Parkering, Løbsområde, Børneparkering osv.  
Trækasse med kraftig galv. skilteplader til montering på rør.   
Jeg ved ikke lige hvad vi skal bruge dem til. En kunne spørge St. Binderup ved lejlighed. 
 
Vi har efterhånden noget grej, der er nok ikke vil blive brugt fremover. 
 Feks. bukke og bordplade til kiosk, er tilovers efter indkøb af hæve borde.  
Men så længe der er plads nok beholder vi det 
Skilte materiale kunne godt trænge til en sortering.  
(Nye pæle til væskeposter, ekst. i dårlig stand flækket) 
 
Telte 5 stk. 
1: Tunneltelt  
2: Børnepasningstelt Oklahoma  
3: OL-Tech gl. blå klubtelt i sort pose, brugt som starttelt 
4: Klubtelt i garagen hos Leif og Anette. 
5: Stor hvid party telt ikke brugt i mange år. Kan lånes til privat sammenkomst. 
Derudover har vi alt hvad der er nødvendigt af stort og småt til at afholde stævner. 
 

 

Beretning fra løbstilmelder: 
Tilmeldinger 2020 til åbne løb. 

Coronaramt.  

 2009 2010 2011 2012 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tilmeldte 316 335 328 323 325 302 301 317 225 240 

 

318 

 

51 

Fordelt 

på løbere 

40 36 43 38 40 

 

38 

 

37 38 

 

36 41 40 11 
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Tilmel
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2018 

Tilmel

dte 

2019 

Tilmel

dte 

2020 
Steffen 
Alm 

   26 13 11 32 26 13 16 26 20 

Jane Thode 

Jensen 

14 19 16 18 24 23 19 29 23 19 33 6 

Hermann 
P. Jensen 

14 19 14 19 24 23 19 28 23 19 32 5 

Mette 

Edsen 

23 26 27 24 31 30 20 23 16 21 28 5 



Kristian 
Edsen 

26 34 34 27 28 27 20 22 12 19 23 4 

Henning 

Jørgensen 

 15 9 14 13 9 9 12 5 10 9 3 

Anna 
Jørgensen 

   4 12 8 7 8 5 6 9 3 

Jens Edsen 18 28 27 25 24 30 22 29 16 21 19 2 

Signe 
Edsen 

30 35 38 24 8 21 24 19 5 3 5 1 

Jens 

Roesgaard 

   7 11 9 6 6 3 8 0 1 

Else 
Roesgaard 

   7 11 9 7 1 3 8 0 1 

Dagmar 

Tange 

   6 9 2 7 8 8 7 15  

 

 

Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
Kommentarer: 
Mette: DOF’s kontingent er næsten lige så høj, som vores indtægt fra kontingenter. 
 
Henning Olesen: Hvor i regnskabet kan man se tilskud fra Skovkarlene?   
 - Det er ikke udspecificeret i regnskabet. 
 
Pkt. 4 Gennemgang af budget 2021: 
Budgettet blev gennemgået og godkendt. 
 
Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – vedtaget 
 
Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag: 
Der var ikke kommet nogen forslag. 
 
Pkt. 7 Valg af formand(i ulige år): 
Jane Thode Jensen er villig til genvalg – Jane blev valgt. 
 
Pkt. 8 Valg af bestyrelse:  
Henrik Overgaard, Kristian Edsen, Lone Jensen og Susanne Karlshøj er villige til genvalg – alle blev valgt. 
 
Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter: 
Lise Tange og Mette Edsen er villige til genvalg – begge blev valgt. 
 
Pkt. 10 Valg af 2 revisorer: 
Bjarne Krogh og Gerda Vangsgaard er villige til genvalg – begge blev valgt. 
 
Pkt. 11 Valg af revisorsuppleant: 
Jørgen Nørmølle er villig til genvalg – Jørgen blev valgt. 
 
 
Pkt. 12 Evt.: 
Jane: 



Der blev uddelt præmier til klubmestrene.  Ungdomsløberne får deres præmie til næste KM-løb i Tvorup 
den 12. juni. 
Aktivitetspokalen for 2020 blev uddelt – Mette Edsen var modtager. 
 
Ole:  
Fortalte om det materiel vi har købt af Århus 1900 for et symbolsk beløb. 
Der blev snakket om hvor det skulle opbevares. Det kan godt være på depotet i Vandet, men det vi kan 
bruge til træningsløb, bliver opbevaret i kælderen hos Leif og Anette. 
 
Hermann: 
KM-løbet der skulle være afholdt i Vandet Plantage, bliver flyttet til Tvorup pga. mange fældninger. Herman 
fortalte om planerne for fældninger i de næst kommende år. 
 
Kristian:  
Udtrykte stor tak til de personer(Bjarne, Ole og Lone), der havde hjulpet ham, i hans funktion som 
stævneleder, i forbindelse med Div. Matchen/åbent løb i Tved, så det kunne gennemføres. Han var selv 
presset af stor arbejdsbyrde. 
 
Else: 
Læste skrivelse op fra Jens, da han ikke selv kunne være til stede. Han udtrykte en stor tak til Jane og 
Hermann, for deres store arbejde for klubben. 
 
Susanne:  
På bestyrelsens vegne udtrykte Susanne en stor tak til Jane og Herman, for deres stor arbejde for klubben, 
og overrakte dem en kurv med lækkerier. 
Susanne fortalte om de mails vi i bestyrelsen får sendt rundt, hvor Jane skriver, om de mange ekstra O-løb 
de arrangerer for bl.a. Flemming Søvndal – i april/maj måned 2021 var det 3 ekstra O-løb for Flemming, 
samt de poster de havde sat ud i Vilsbøl for en lærer på Thisted Gymnasium. 
Disse løb er bare et lille udpluk af, nogle af alle de løb de laver, som alle giver gode penge til klubben. 
 
 

Ole: 
O-Track kan fremover være en mulighed, hvis man har lyst. Det kræver at banelæggerne får lagt banerne 
ind på O-track. Der kan ikke bruges drejede O-kort, som drejes pga. misvisning. 
Han havde snakket med Steffen om, at afholde en aften omkring O-track, kunne være et træningsløb, hvor 
man efter løbet prøvede at lægge sin bane ind i O-track. Det var der stemning for blandt deltagerne. 
 


