
 

Referat bestyrelsesmøde 16. nov. 2021  

 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   

Bestyrelsesmøde den 30. august 2021 – referat godkendt 

                                                                             

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr. 3 2021. DIF Foreningsfokus mail 17.9, 7.10., 13.10., 10.11. 2021. Invitation til 

hyldestshow i DR-koncerthus 16.10. 2021. Sport 2021 i Herning 8.jan.2022. Vi vandt ikke billetter.                                           

DOF: Referat HB- møde 6/2021. Nyhedsbrev – Børn og Unge/ Skolekonsulenten. Nyt magasin ude. Er du 

klar til kortnørderi? Mails vedr. kommende Naturnationalparker. Vi savner jer jeres løb på Orienterings-

løb.dk. Videresendt Susanne, der svarer. DOF kommer tættere på klubberne. Naturvandringer Vester 

Thorup og Hanstholm. Dokumenter vedr. landsholdsarbejde 2022.  

Nordkreds: Indkaldelse/Referat med bilag Klubledermøde 3 1.11.2021.                                                

NOU: Referat fra NOU’s forretningsudvalg.  

Thisted kommune: Unge I Front og Conventus kursus. Har I aktivitet for seniorer/forsk. sårbare grupper.                                              

Stormøde (2 mails 30.11.) – vedr. valg til Folkeoplysningsudvalget. Thy Awards 2022. 2 fribilletter til 4. 

feb. er købt. Mail vedrørende restriktioner i forbindelse med corona situationen.                                                                                      

Christian Mikkelsen: Tak til Thy og tak til jer i Nordvest OK.  

Ole Jensen Rold Skov OK: Om korttegning, Klubdag Skindbjerglund.  

Malik, Hand Care Intl.: Sportswear.                                    

Invitationer: DM-hold 3.10. Møns Klint. Orienteering Events 2021 Canary Islands. Gran Canaria o-

Meeting 26.-31.12. O-ringen 24.-30. juli 2022 i Uppsala Videresendt Edsens og Møllers 

Höst-Open 29.-31. okt. 2021. Nyhedsbrev. WOC Tour 3 kantsområdet 25.- 30. juni 2022. 

 

 

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

Kassereren: 

Vi har en rigtig god økonomi. Der er betalt 490 kr. i negativ rente til Sparekassen Thy, samt 600 kr. i 

diverse gebyrer. Thy Challenge har givet et overskud på 5400 kr. Indtjening på diverse løb er 8500 kr. Saklg 

af kort/kortfiler har givet 4500 kr. 

 

 

Træningsudvalget: 

Intet nyt 

 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Intet nyt. 

Kristian har et forslag til træningsprogrammet for 2022. Han har erfaret via O-track, at der er brug for noget 

træning i kurver og kortforståelse. Han vil gerne stå for en kursusdag i begyndelsen af 2022, f.eks. marts 

måned, hvor der skal være teoriundervisning, 2 løb hvor teorien skal afprøves, og eftersnak. Foreslår 

Bøgsted Rende som område. 

 

Bladudvalget/PR: 

Intet nyt 

 

 

 

 

 

 



 

Pkt. 4.  Fremtiden for Nordvest OK:  

Astrid Ank Jørgensen, der er tilknyttet Nordvest OK som DOF-konsulent stillede i mail fra 4. oktober nogle 

spørgsmål:  

• Hvad bruger I energi på i øjeblikket? 

• Hvad er jeres største udfordringer? 

• Hvad gør jer glade lige nu?  

                              

Hun ville gerne følge op med en kort snak på telefon for at finde ud af: 

• Hvad kan jeg bedst hjælpe jer med? 

• Hvem skal jeg snakke med i klubben? 

• Har vi behov for at bringe andre konsulenter på banen?  

                              

Efter aftale til klubaftenen svarede Jane Astrid, at det havde sat nogle tanker i gang, og at hun kunne 

kontakte Kristian.  

Kristian har efterfølgende talt med Astrid: 

Summen af deres snak er, at vi ikke rigtig ved, hvor vi er på vej hen. Vi syntes vi har haft en del tiltag, men 

det er ikke noget der har givet nye medlemmer.  

                              

Vi snakkede om, om vi skulle have hjælp til at komme videre. Vi bliver færre og færre i klubben, men 

måske er det sådan klubbens udvikling er. Susanne foreslog, at vi skulle satse på en anden målgruppe end 

hidtil, de 20 – 30-årige, og efterfølgende deres eventuelle familie og børn.  

Vi blev enige om, at det er vigtigt at få en snak om klubbens fremtid. Derfor laver vi en udvidelse af 

generalforsamlingen i februar 2022, så vi mødes kl. 18, spiser aftensmad sammen, får en snak om klubbens 

fremtid, og derefter afholder vi generalforsamlingen.   

 

 

Pkt. 5. Vinterlang, NOU løb, DM:  

Vinterlang: I Nordkredsen er det besluttet, at OK Vendelboerne, Aalborg OK og Nordvest OK skal afholde 

Vinterlangløb den 1. eller 2. weekend i december. Det bliver vores tur i december 2023. Vi har tid til at 

finde et sted/en skov. 

 

NOU: NOU beder i referat fra 3.nov. om, at klubberne inden januarmødet drøfter en evt. ændring af 

Nordjysk Stafet. Skal Stafetten flyttes til 2. pinsedag? Skal der laves 2 mandshold i stedet for 3 mands hold? 

Bestyrelsens holdning er, at stafetten ikke skal flyttes fra Kr. Himmelfarts Dag, og at vi skal fastholde 3-

mands hold. Vi har et forslag om, at de klasser der f.eks. hedder H70/D50 eller lignende, ikke må bestå af et 

rent dame- eller herrehold, men skal være et mix-hold. Det tager vi med til januar mødet. 

 

DM: DM Lang og DM Stafet arrangeres i 2024 af Aalborg OK i Vester Thorup. 

Kristian er blevet spurgt af Jan Møller, Aalborg OK om Nordvest OK kan byde ind på noget. Vi prøver at 

spørge ind til, hvilke opgaver det er, de gerne vil have hjælp til. Vi er ikke afvisende overfor at stille med et 

antal hjælpere. 

 

 

Pkt. 6. Nyt fra Klubledermøde 2. nov. og Naturnationalvandringerne i Tved og Bulbjerg: 

Klubledermødet: Der henvises til referatet. 

 

Naturnationalparker: Jane og Hermann forfatter en skrivelse, som sendes til Naturstyrelsen og Nina 

Hofmann fra DOF.  

 

Jane oplyser at Aalborg har besluttet at satse på EMIT i hvert fald de næste 4 år. Det er en fordel for os.  

 

 

 



 

Pkt. 7. Åbne løb i 2022:   

Klitløb 14.08: Er på Terminslisten. Der skal søges skovtilladelse.   

   

Nordjysk Dag 30.10: Er på Terminslisten. Vi kan være ved Tandrup Tipi for 600 kr.                                     

Der skal søges skovtilladelse til Vandet Plantage.  

 

 

Pkt. 8. Generalforsamling/Klubfest:  

Generalforsamling: Afholdes onsdag den 23.02.2022. Vi prøver at låne lokale i Sparekassen Thy. Jane har 

allerede hørt fra dem, de vil gene vente til midt i januar med at ¨give tilladelse, pga. den nuværende corona 

situation. 

 

Klubfest: Afholdes 08.01.2022 i Nors. Der kommer en indbydelse hurtigst muligt. Der bliver løb om 

eftermiddagen, mulighed for bad, eftermiddagskaffe og derefter en 3. retters menu og lidt underholdning.                                  

 

                

Pkt. 9.  Næste møde:  

Tirsdag den 25.01.2022 hos Dagmar. 

 

 

Pkt. 10.  Evt.  

Skal en eller flere deltage i Stormødet den 30.nov.? 

Vi snakkede om det under kaffen. 

 


