
 

Referat bestyrelsesmøde 30. august 2021 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   

Bestyrelsesmøde den 5. maj 2021 – referat godkendt  

Generalforsamling 2. juni 2021 – referat godkendt 

 

Pkt. 2.  Konstituering af bestyrelsen: 

Alle i bestyrelsen fortsætter med deres opgaver.                             

                                                                                                                                  

Pkt. 3.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr. 2 2021. Spørgeskema Kommunalvalgsus. 2021. Nye puljer til foreningslivet.  

DIF Foreningsfokus mail 10.08.2021.   

DOF: Referat HB- møde 5/2021. Nyt magasin ude. Nye bøger om o-løb til børn i 2.-3.kl. Nyhedsbrev fra 

Stævne- og reglementsudvalget. DIF åbner for ansøgning til nye corona-puljer. Sommerbrev fra direktøren.                                              

Her er dit login til Orienteringsløbdk. Online-seminar om Facebook og Orienteringsløb.dk.  

Nordkreds: Vedr. sprint-div. match. Referat Klubledermøde 8.juni. Anker Møller: 1. Divisionsmatch 2022.  

NOU: Indkaldelse og Referat NOU repræsentantskabsmøde 21.6.  

Kjeld Arildsen: Top Nord workshop ændres til styregruppemøde.   

Thisted kommune: Mails vedr. coronaretningslinjer, coronapas mm. Sommerhilsen fra Thisted Fritid 2021. 

Er videresendt..                                           

Nationalpark Thy: Arrangementskalender, juli- december 2021.  

Rold Skov OK: O-brev nr. 54.   

NOK: Referat korttegnermøde 10.juni 2021.                                     

Thy 360 Support: Vigtig info om det nye thy360.dk  

Roskilde OK: Sommerorientering på Sjælland.                                    

Ditte Weinreich Svendsen: Orientering nær Nystrup Camping.                                    

Christian Mikkelsen: Ny tilflytter til området. Er nu blevet medlem. 

Rikard, Noname: Dansk orientering, kläder.  

Invitationer: Danish Spring. 30.7.-1.8. Tilmelding 1. juli mm. Mail om O-ringen 2022. 

Höst-Open 29.-31. okt. 2021. 

 

Pkt. 4.  Meddelelse fra udvalgene: 

Kassereren: 

Der er kommet 2 nye medlemmer, begge ansat i Naturstyrelsen. Der sendes sponsoropkrævninger rundt i 

denne uge. Økonomien ser fin ud. 

 

Træningsudvalget: 

Træningsprogrammet for 2 halvdel af 2021 er fastlagt. Det er efterhånden svært at få besat alle løbene, så vi 

skal nok til at have nogle af de nyere medlemmer i gang. De kan lære af nogle af de garvede banelæggere. 

 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Ikke noget nyt. Vi skal nok have lavet et opstartsforløb, men hvad og hvordan??? Vi mangler ideer. 

 

Bladudvalget/PR: 

Spørger ind til, om det har nogen værdi at sende bladet ud i papirform? Det syntes vi stadig det har. 

 



 

 

 

 

 

 

Pkt. 5.  Opfølgning på generalforsamlingen:  

Adresselister i Opfanget?: 

Der var enighed om, at adresselisten i klubbladet bliver brugt. Da Persondata -loven kom, sendte Ole en 

mail rundt til alle medlemmer, hvor de skulle tilkendegive, hvis de ikke ville have adresse og tlf.nr. i 

klubbladet.  

Jane har undersøgt sagen flere steder, bl.a. i mail vedrørende Databeskyttelse, hun har fået fra Tina Udholm 

Ålborg OK. Det fremgår forskellige steder, at det kun er de personfølsomme oplysninger, man ikke må 

udsende (f.eks. CPR-nr).  

I O-service står mailadressen, men det er kun, hvis man er Klubadministrator, at man kan se den. Vi har 

ikke mailadressen oplyst i klubbladet 

Vi besluttede at beholde adresse og tlf.nr. i klubbladet. 

 

 

Pkt. 6. Åbne løb i 2022:   

Klitløb 2022: August måned i Lild, evt. 14.08.2022.  I 2012 var det i Lild-Buldbjerg, måske kan Steffen 

arve noget materiale fra Leif. Det nye o-kort Århus 1900 har lavet kunne evt. bruges ved banelægning og 

lette baner.  

Nordjysk Dag 30.10.2022: Vandet Plantage er stadig i spil. Det undersøges om Tandrup Tipi kan bruges, og 

hvad det evt. koster. Der er jo toiletbygning, så man sparer udgiften til toiletvogn. Susanne sagde ja til, at 

være stævneleder. 

 

NJ-Stafet: Der har været snakket om, at flytte det til en anden dag, da mange bruger Kr. Himmelfarts dag og 

weekenden derefter, som en lille forlænget ferie. Kan være en årsag til, at der ikke kommer så mange 

deltagere. Vi syntes nu, at det fortsat skal være på Kr. Himmelfarts dag. 

                                           

Pkt. 7. Klubfest/klubaften: 

Klubfest: 

Lone og Ole arrangerer. Det bliver i Nors Hallens mødelokale lørdag den 08.01.2022. Der bliver et løb i 

Nors by om eftermiddagen, og der er mulighed for bad i Nors Hallen. 

 

Klubaften: 

Der arrangeres en klubaften om brug af Condes tirsdag den 05.10.2021 kl. 19.00 i Thy Hallen.  

Hermann vil også fortælle lidt om O-service. 

                

Pkt. 8.  Næste møde:  

Tirsdag den 16/11-21 kl 19.00 hos Susanne. 

 

Pkt. 9.  Evt: 

 


