
 

Referat bestyrelsesmøde 25. januar 2022 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:  

Bestyrelsesmøde den 16.11. 2021- referat godkendt.                                                                             

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv  nr. 4 2021. DIF Foreningsfokus mail 26.11.- 05.01.2 022. 2 x Medlemsindberetning, 

Nytårsmail. Coronapulje.  

DOF: Indkaldelse til DOF’s repræsentantskabsmøde mm. Nyhedsbreve – Stævne- og Reglementsudvalget.   

Manglende data i DOF’s Stævnekalender 2022. Nyt magasin ude. Referat HB møde/Opsamling fra 

Hovedbestyrelsen.  

Nordkreds: Indkaldelse og Referat online Klubledermøde 1/2022.                                             

NOU: NOU-møde udsættes til 28/3 2022.                                                 

Thisted kommune: Corona: Uddate, Restriktioner, Opdateringer. Julehilsen, Lokaletilskud og gebyrer 2022. 

Overgang fra skemaer til blanketter. Thy Awards 2022 Udsættes til 29.04. 2 fribilletter er købt.  

Restriktioner på Kulturm.’s område fra 16.11.22.  

Jakob Lind Tolborg: Udnyt o-mulighederne i januar.  

Tina Udholm: Til klubber der anvender EMIT.  

Jane Bauer: Bekræftelse på leje af lejrpladsen Tandrup 29.-30.10.  

NST: Bekræftelse vedr. mail Naturnationalparker 17.11.  

Rui Antunes: My Mapping Work in 2021                                                              

Invitation: O-ringen: Trevlig advent ønsker O-ringen. God jul & Godt nytt O-ringenår.       

                            

                                                                                                                                                             

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

Træningsudvalget: 

Træningsprogrammet for 1. halvår 2022 er fastlagt, alle skovtilladelser er på plads. Skovtilladelse er også på 

plads til Klitløbet i Lild Plantage. 

Der er ønske om at få alle naturzoner tegnet ind på vores O-kort. Henning Olesen/korttegnerne kontaktes 

vedrørende dette. 

Kristian har planer om at flytte træningsløbet den 21. maj til anden skov, da der løbes Jammerbugt 

mesterskaber samme dag, og det kunne være en god mulighed for at løbe i et andet terræn. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Der er planlagt uddannelse i forbindelse med 2 træningsløb i 1. halvår 2022. Lørdag den 26. marts forestiller 

han sig, at der bliver træning formiddag og eftermiddag, og fællesspisning indimellem. 

 

Bladudvalget/PR: 

Er ved at samle stof til næste udgave af Opfanget. Der kom flere ideer på bordet, så Susanne har noget at 

arbejde med. 

 

Kassereren: 

Vi skal ikke føre vores medlemskartotek ind i Conventus. 3 personer skal i Conventus skrive under på, at vi 

indhenter børneattest, hvis vi har personer der arbejder med børn under 15 år. Det bliver Dagmar, Jane og 

Lone der får denne opgave.  

 

Pkt. 4. Regnskab 2021, Budget 2022: 

Udkast fra Dagmar blev gennemgået, revideret og godkendt. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

 



Pkt. 5. Klubaften/Generalforsamling 23.02:  

Vi havde på sidste bestyrelsesmøde snakket om at holde en klubaften om klubbens fremtid i forbindelse med 

generalforsamlingen. Vi blev enige om, kun at afholde generalforsamling, og så snakke om klubbens fremtid 

under eventuelt.  

Jane har spurgt i Sparekassen Thy, om vi kunne afholde det der, og hun har fået afslag. Derfor bliver det på 

Langbjerggård der afholdes generalforsamling. Der er ikke nogen forslag fra bestyrelsen til 

generalforsamlingen, og alle modtager genvalg. 

                                     

 

Pkt. 6. Printning af kort til træningsløb: 

Da Steffen ikke kan printe kort til træningsløb fremover, har vi snakket om at anskaffe en printer til Nordvest 

OK. Jane har undersøgt hos Din IT Partner, og Susanne og Torben har undersøgt hos Konpap. 

En printer der kan trykke både A3 og A4 koster 12.000 kr. + moms, og så skal der bruges vandfast papir. 

Vi snakkede også om at bruge en bogtrykker. 

Kristian Edsen tilbød, at han kunne trykke på fabrikkens printer, mod betaling pr. print og levering af 

vandfast papir. Vi takkede ja til Kristians forslag, og indkøber vandfast papir hos Lars Ole Kopp. 

Så har vi tid til at tænke os om, og finde den rigtige størrelse printer, inden vi køber en. 

 

 

Pkt. 7. Klubfest: 

Vi prøver om det kan lade sig gøre at afholde klubfest den 02.04.2022. Der er KM-løb samme dag, så byløbet 

i Nors udsættes til afslutningen på 2022 sæsonen. Klubmestrene hædres til Klubfesten. 

Lone kontakter Nors Hallen igen, og hvis det ikke kan lade sig gøre, prøves andre muligheder. 

 

 

Pkt. 8. Åbne løb i 2022, 2023, 2024:   

2022: 

Klitløb 14.august i Lild Plantage - Steffen banelægger, Kristian banekontrol, Torben stævneleder, 

Stævnekontrol??(Vi spørger Jens Roesgaard og derefter Hermann)                          

Nordjysk Dag 30.10 i Vandet Plantage - Hermann banelægger, Poul banekontrol, Susanne stævneleder. 

Stævnekontrol - Jane 

2023:  

Vinterlang1- 1. eller 2. søndag i december. 

Kan vi evt. byde ind på en Divisionsmatch – 1. divisionsmatch i foråret 2023 er ledig, men kan vi finde 

mandskabet til at afholde det. Vi tager emnet op på generalforsamlingen.  

Nordjysk Stafet - Nordvest Skovkarle står ikke på sidst udsendte plan, vi afventer og ser hvad der meldes ud. 

2024:  

Hvilke NOU løb kan vi byde ind på – Vi snakkede om at byde ind på NJ Lang. 

 

               

Pkt. 9.  Næste møde: 

Tirsdag d. 15. marts hos Kristian. 

 

  

 

Pkt.10. Evt: 

Jane fortalte kort fra møde vedrørende Thy Challenge 2022, der blev afholdt i december 2021. Flemming 

Søvndal har taget konceptet op til revision, og fortalte om sine nye ideer. Deltagere til dette møde var Jane, 

Hermann, Flemming, Lisbeth, Ole og Lone. 


