
Referat fra generalforsamlingen i Nordvest OK 23. februar 2022 
22 deltagere 
 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent:  
Torben Karlshøj blev valgt 
 

Pkt. 2 Formandens beretning – herunder beretning fra udvalgene: 
 

Formandsberetning: 
Formandsberetning 2021 den 23. februar 2022. 

Året, der gik: 

2021 var et år med restriktioner og aflysninger af flere løb og møder rundt om i landet. Vi oplevede selv, at 
vores 1. div. match blev ændret til et åbent løb, at klubfesten blev aflyst, og at generalforsamlingen blev 
flyttet til juni måned. I kredsene under DOF plejer der at blive afholdt 3 Klubledermøder i Nordkredsen. Det 
første blev udsat og afholdt sammen med det andet som online møde. Susanne og jeg deltog i november i 
det tredje møde i Skive. Vi blev bl.a. orienteret om DOF’s strategiplan 2022-2025.  Der er særlig fokus på: 
Klub, Børn og Unge, Ansvar og Faciliteter. Formanden for Klubudvalget, der arbejder med klubudvikling, er 
Tina Udholm fra Aalborg OK. Hun vil i det nye år lave en spørgeskemaundersøgelse i 5 klubber, og her 
meldte vi os til at deltage. De andre klubber er: Horsens OK, Herning OK, Viborg OK og Vestjysk OK. 
På mødet i Skive deltog også Nina Hoffmann fra DOF’s Skovudvalg. De havde megen fokus på 
naturnationalparkerne både de 10, der var besluttet og på de områder, der endnu ikke var udpeget. Hun 
understregede behovet for, at klubberne engagerer sig i området og ville meget gerne have input fra os. 
Hun havde fået de første meldinger her fra området. Det brev, som jeg sendte til Naturstyrelsen Thy, har I 
kunnet læse i Opfanget.  
 
Klubben: 
Nordvest OK har pr. 17. januar 2022 78 medlemmer (14 bor andre steder i landet). Vi er alle blevet ældre, 
og på vores bestyrelsesmøder har vi talt om, at vi skal have hjælp fra en af DOF’s udviklingskonsulenter. 
Kristian har talt med en af dem og har gjort sig nogle tanker, som han vil komme med i sit indlæg.  
Der har heldigvis ikke været restriktioner eller aflysninger på hverken Opfanget eller hjemmesiden. 
Restriktionerne var årsag til, at 1. div. klubberne ikke ville deltage i den planlagte match i Tved i april.  
Derfor aflyste vi den efter et meget ubehageligt forløb med Nordkredsen. Der var allerede lavet et stort 
arbejde med korttegning, banelægning mm, og vi havde håbet på, at mange ville komme til det Åbne løb. 
Sådan gik det desværre ikke, men dem der kom fik en god oplevelse. 
I efteråret holdt vi 2 klubaftener. Den ene om O-track, den anden om Condes. Både nye og ”gamle” 
medlemmer deltog. Efterfølgende er flere kommet på O-track, og flere er blevet klogere på brugen af 
Condes. 
Som Ole har skrevet rundt, kan kort til træningsløb fremover blive printet på vandfast papir hos 
Håndværkervinduet (Mette og Kristian). Vi havde overvejet at anskaffe en printer, men siger tak til Edsens 
tilbud og tak til Steffen for de år, hvor han har printet til os.  
Klubben er fortsat i 3. division sammen med Mariagerfjord OK, OK Vendelboerne, KaSki OK, Randers/Djurs 
OK og Vestjysk OK.  
På klubledermødet i november 2021 blev det besluttet, at der i 2022 igen skal være 2 divisionsmatcher og 
en op/ned match. I 2021blev det afprøvet med 3 matcher, hvoraf den ene var en sprintmatch, men specielt 
til denne, var der meget få eller ingen deltagere fra flere klubber.   
Der har i årets løb været mange fine resultater både ude og hjemme. Stort Til lykke med dem og til årets 

klubmestre, som vil blive fejret til Klubfesten den 2. april. 



Årets klubmestre 2021   
 D 19 B:   Annie Nielsen                           H 12:      Emil Overgaard      
                                                                     H 19A :  Jens Edsen 
 D 50:      Mette Edsen                              H 50:     Henrik Overgaard 
 D 60:      Lone M. Jensen                         H 60:     Poul Poulsen       
 D 70:      Dagmar Tange                           H 70:      Leif Hansen      
 
Samarbejdsaftaler mm. 
Partnerskabsaftalen vedr. Findvej projektet i Vilsbøl Plantage mellem Naturstyrelsen og Nordvest OK 
gælder til udgangen af 2023. ”Find vej i Vilsbøl” folderen er meget populær. Kortkasserne bliver jævnligt 
fyldt op, og vi har taget hul på den sidste kasse foldere. Vi fik i december 2020 ca. 5000 stk.  
Aftalen mellem Thisted Kommune og Nordvest Orienteringsklub om de Faste poster i Eshøj gælder til 2024. 
Hermann fik i januar i år revideret kortet bl.a. med nye højdekurver efter Map Magic grundkortet. På 
bagsiden blev koordinaterne fjernet og der blev plads til en lille omtale af Nordvest OK. Den lille nye skov 
skal nok på et tidspunkt, når det vokser mere til og stierne bliver mere tydelige, indgå i Eshøj kortet. Skoven 
er Naturstyrelsens, Eshøj er dels kommunalt, dels privat.  
Samarbejdsaftalen fra 2012 omkring Thy Challenge fortsatte i 2021. Der var 20 hold: 11 på Klassisk og 9 på 
Fighter. Lone, Ole, Hermann og jeg satte 28 af de 47 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. Det 
var et udfordrende løb specielt også, fordi kortene denne gang var dårlige og det var vanskeligt at se veje, 
stier, højdekurver mm. I Klassisk blev Mette og Kristian nr.1 i Mix klassen, Henrik og svoger Morten blev nr. 
4 i Herre klassen. Familien Dubillot deltog i Fighter. 
I december holdt Lone, Ole, Hermann og jeg et møde med Flemming. Han fortalte om nye ideer til Thy 
Challenge og ville høre, hvad vi mente og om Nordvest OK var med. Det sagde vi ja til. Spændende hvad det 
endelige koncept bliver. Flemming håber at få flere deltagende hold og forestiller sig samme indtjening til 
vores klub. 
I april og maj lavede Hermann og jeg o-løb i Vandet for 3 forskellige efterskoler, som Flemming lavede 
Adventure Race for. Som I hørte til generalforsamlingen i juni var der visse udfordringer, da store 
skovmaskiner arbejdede i området.   
I foråret spurgte Thisted Gymnasium, om vi ville lave o-løbsbaner i Vilsbøl.  Posterne skulle stå i hele maj 
måned og bruges af forskellige klasser. Hermann lavede 2 baner og vi satte 14 af de gamle poststativer med 
klippetænger op. 
I efteråret fik vi en henvendelse fra Sjørring skole om at lave orienteringsløb i Vilsbøl for 7., 8. og 
9.klasserne. Skolen havde lejet ”Knasten” og vi satte 17 EMIT poststativer ud. Der var flere elever ca. 90, 
end vi havde regnet med, da vi sagde ja, men lærerne var gode til at tage sig af de elever, der måtte vente, 
da vi godt ville have lidt spredning på holdene. Et af holdene havde kun taget nogle af posterne og sad og 
ventede med at komme i mål. De havde ikke regnet med, at vi ved aflæsningen kunne se, hvor få poster de 
havde taget. Et andet hold fandt kun 2 poster og endte derefter ved Nors sø. Lærerne hjalp også med holde 
styr på tiderne og havde præmier med til de bedste hold – ikke kun tidsmæssigt men også Sam 
arbejdsmæssigt. En fin dag. Jeg havde haft nogle foldere om Nordvest OK liggende og dem fik lærerne med 
hjem til uddeling på skolen.  
 

Sponsorer. 
Den 3-årige sponsoraftale med Sparekassen Thy gælder til 1. juli 2023. Vi fik i 2021 trykt 2 numre af 
Opfanget og kort til Klubmesterskabsløbene.  
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 annonce i Klubbladet. Til de åbne løb er der fremstillet sponsorskilte, som hænges på 
opslagstavlen på stævnepladsen. 
 
2022 og fremover. 
14. august 2022 arrangerer vi Klitløb i Lild. Steffen er igen banelægger, Kristian banekontrol og Torben 
stævneleder. 
30. oktober skal vi arrangere Nordjysk Dag i Vandet Plantage. Hermann er banelægger, Poul  
Poulsen banekontrol og Susanne stævneleder. Vi har lejet Lejrpladsen i Tandrup, og håber, at der ikke 
fældes mere derude. 
I 2023 skal vi den 1. eller 2. søndag i december lave et af Nordkredsens Vinterlangdistance løb.  
Vi fik i sidste uge en henvendelse fra Nordkredsens terminslistefører, om vi vil afholde en 1. div. match den 
23. april 2023. Jeg har svaret ham, at jeg her på generalforsamlingen vil høre, om vi kan finder banelægger, 
stævneleder til den opgave.  
 
Til sidst en stor TAK til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år 
Jane 
 
Kommentarer: 
Kristian: Der var 2 DM-lang medaljer til klubben i 2021 – Sølv til Jane og bronze til Mette 
 
 

Beretning fra Trænings- og skovudvalget: 
Efter en turbulent 2020-sæson i corona’ens skygge, så blev sæsonen 2021 mere normal ift. vore egne 
klubløb. Sæsonen startede traditionen tro i januar med tre vintertræningsløb efterfulgt af diverse 
træningsløb samt 6 KM-løb i perioden fra starten af marts frem til sæsonafslutningen midt i november. 
Deltagerantallet til vore KM-løb har i 2021 gennemsnitligt ligget på 23 løbere (inkl. banelæggerne). 
Forud for 2021-sæsonen lavede vi en mindre opdatering af KM-reglementet. Opdateringen betød, at den 
gamle bane 1 udgik / blev slået sammen med bane 2. Begrundelsen var dels lavt deltagerantal på de to 
baner samt at gøre det lidt lettere for banelæggerne, da den gamle 8 km bane ikke længere findes. Denne 
ændring har fungeret fint og fortsætter. 
Kontakten til NST omkring skovtilladelser til vore klubløb fungerer rigtig fint – de er hurtige med positive 
svar på skovtilladelser til vore egne løb med 20-25 deltagere. De aftalte ”5 % naturzoner” har jeg indtil nu 
sendt rundt til de forskellige banelæggere, så postplaceringer i disse områder undgås. 
På seneste bestyrelsesmøde blev vi enige om, at vi fremover vil bede korttegnerne skravere disse områder 
på kortene, så vi sikrer, at vi ikke kommer her. 
Til sidst vil jeg gerne sige stor tak til banelæggerne for gode og varierede baner i løbet af. 
Henrik Overgaard 

Beretning fra kortudvalg: 
Vi har ca. 10 skove, som skal vedligeholdes. 
Bjarne og Ole er kommet i gang med at tegne, så vi nu er 6 korttegnere – mere eller mindre. Bortset fra 
Hans, der har Illustrator, har vi alle O-cad. 
Vi har delt skovene imellem os. Ole har Tved. Bjarne har Nystrup. Steffen har Stenbjerg og pynten i 
Hanstholm. Hans har Skyum. Henning har Bøgsted Rende, hele Tvorup og Legind Bjerge. 
Hermann har Vilsbøl, Vandet, Eshøj og Lerpytter.Det skal ikke forstås sådant, at vi ikke kan hjælpe 
hinanden, men vi har hver især ansvaret for de nævnte skove: 
DOF har udbudt nogle kurser i kortegning. 
Et begynderkursus er afholdt i Holstebro. Ole og Bjarne deltog. 
Kursus 2: Alle deltager undtagen Henning. Det afholdes mandag den 28. feb. hos os. 



Desuden er der et kursus i sprintorientering 9. marts, som jeg nok tilmelder mig. 
Senere kommer der et kursus 3, som er overbygning på kursus 2. 
Hvad er der sket i 2021? 
Henning har opdateret Tved med stor hjælp fra Bjarne og Ole, som rekognoscerede, 
mens Henning mest rentegnede på Computeren. 
Hans har tegnet lidt i Skyum. 
Steffen er i gang med Stenbjerg, men de arbejder stadigt derude med rækkehugst, så der er mange 
grendiger at tegne.   

Bjarne er i færd med at revidere Nystrup – begyndende i den østlige ende. 
Jeg har tegnet nye højdekurver i Eshøj – inkl. det nye område nord for. Gennemløbeligheden må vente til 
bladene er på træerne.  
I år skal jeg i gang med Vandet. Det skal bruges til NJ dag i oktober. 
 
Udlån af kortfiler:  
Der har været en del udlån af filer. Bl. a. til MTBO Camp, Juniorsommerlejr og Sydkredsens  U2 sommerlejr.  
DOF’s kortudvalg er kommet med et nyt forslag til priser på udlån af filer til DOF arrangementer. 
Lån af kortfiler uden DOF´s kvalitetsstempel: max kr. 7.00 for at A4 og kr. 9 for A3. 
Bestyrelsen har besluttet en pris på kr. 20,00 til organisationer og personer, der ikke er medlem af DOF.  
Hermann Jensen 
 
Kommentarer: 
Torben: Foreslår at der på hjemmesiden skrives, hvem der er ansvarlige for de forskellige o-kort, så 
banelæggerne ved, hvem man skal henvende sig til, når man skal rekvirere kort til sit træningsløb/KM-løb 
 
 
 

Beretning fra Ungdoms- og uddannelsesudvalg: 
I ungdomsafdelingen er der ikke meget at lave. Vi har ikke mange ungdomsløbere i klubben, og der er kun 
et par stykker der kommer til de fleste KM-løb. 
Da O-track efter det sidste løb i Bøgsted Rende har vist, at vi trænger til uddannelse/undervisning i klubben, 
bliver der foreløbigt lavet en uddannelsesdag i marts måned (se løbsprogrammet for 2022), ud fra de ting 
der er observeret. 
Kristian Edsen 
 

Beretning fra PR-udvalg: 
Opfanget udkom 2 gange i det forløbne år. nr 2 - 2021 og nr. 1 - 2022 
Begge blade bar præg af, ligesom sidste år, en tid med corona, hvor der har været begrænsninger i at 
deltage i løb samt i at samles til sociale arrangementer, bl.a. vores klubfest med løb i Nors, hvilket jo plejer 
at kunne give nogle sider i bladet. Men det er da lykkedes at finde lidt at skrive om.  
Bladet ligger på klubbens hjemmesiden, hvor alle tidligere numre også kan ses, samtidig bliver bladet trykt, 
som en del af vores sponsoraftale, i Sparekassen Thy og sendt ud til klubbens medlemmer.  
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. Planen er at alle vores løb bliver 
oprettet som En begivenhed på Nordvest OK´s Facebook side, når Begivenheden og startstedet bliver 
markeret, vil løbet/begivenheden kunne ses på Orientering.dk. Dette med at oprette vores løb som en 
Begivenhed, er noget jeg vil prøve at blive bedre til, bl.a. finde ud af, hvordan vi kan bruge andre billeder 
end det der er brugt hidtil. Klubben har også en lukket Facebookside, som kun medlemmerne kan se og 
som alle medlemmer frit kan skrive på og lægger billeder op på, så dette må I meget gerne gøre, det kan 



være når I er ude og rekognoscere eller sætter poster ud til et løb… alt som kan virke som en appetitvækker 
til at deltage i vores O-løb. 
Susanne Karlshøj 
 
Bemærkninger: 
Steffen: Kunne der evt. være flere personer, der stod for klubbladet, så man ikke løber tør for ideer. Det 
tages op til overvejelse. 
Birthe: Man kunne evt. sætte udsnit fra O-track i bladet, og så vise hvilke vejvalg enkelte personer har haft, 
og hvilke overvejelser de har haft i forhold til vejvalg. 
 
Beretning fra materiel: 

Depot. 
Alt vel ude i depotet.   
Nyt: Nøglebox med kodelås til hængelåsen på generatorerne og kabeltromlen. 
Nøgle plejer at hænge på et søm inde i reolen, er nu placeret på reol enden over hegnspælene. 
Derudover har Jane, Hermann, Ole og jeg har været i depotet og foretaget en tiltrængt sortering af udstyr 
som vi ikke har brug brugt i mange år, men bare ligger og optager plads. 
I den forbindelse har Flemming Søvndal har fået det 4 meter lange rør og nogle af skiltene som han kan 
bruge her på Langbjerggård.   
Nyanskaffelser. 
Emit brikker på glasfiber spyd og Emit tidstagnings kuffert fra Aarhus 1900,  
Begge dele bruges til træningsløb. 
( I garagen hos Leif og Annette) 
Beholdning telte 
Sædvanlige 5 telte 
1: Tunneltelt  
2: Børnepasningstelt Oklahoma  
3: OL-Tech gl. blå klubtelt i sort pose, bruges som starttelt ved stævner. 
4: Stor hvid party telt. 
5: Klubtelt i garagen hos Leif og Anette, bruges til trænings og klubmesterskabs løb. 
Bjarne Krog 
 
Bemærkninger: 

Erik: Har andre end Nordvest OK adgang til depotrummet – Bjarne svarer, ikke udover kommunen. 

 
Beretning fra løbstilmelder: 
 

Tilmeldinger 2021 til åbne løb. 
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De 10 løbere med fleste løb. Ved flerdagsstævner tælle hvert løb. 
Udenlandske løb: ikke medtalt. 

 Ti
lm

e
ld

te
 

2
0

1
1

 

Ti
lm

e
ld

te
 

2
0

1
2

 

Ti
lm

e
ld

te
 

2
0

1
3

 

Ti
lm

e
ld

te
 

2
0

1
4

 

Ti
lm

e
ld

te
 

2
0

1
5

 

Ti
lm

e
ld

te
 

2
0

1
6

 

Ti
lm

e
ld

te
 

2
0

1
7

 

Ti
lm

e
ld

te
 

2
0

1
8

 

Ti
lm

e
ld

te
 

2
0

1
9

 

Ti
lm

e
ld

te
 

2
0

2
0

 

Ti
lm

e
ld

te
  

2
0

2
1

 

Hermann 
P. Jensen 

14 19 24 23 19 28 23 19 32 5 22 

Jane 
Thode 
Jensen 

16 18 24 23 19 29 23 19 33 6 22 

Steffen 
Alm 

 26 13 11 32 26 13 16 26 20 15 

Mette 
Edsen 

27 24 31 30 20 23 16 21 28 5 10 

Susanne 
Karlshøj 

 7 7 4 10 9 2 3 13  8 

Torben 
Karlshøj 

 7 10 3 8 7 2 3 12  7 

Kristian 
Edsen 

34 27 28 27 20 22 12 19 23 4 4 

Lene 
Thorup 

        1  4 

Dagmar 
Tange 

 6 9 2 7 8 3 7 15  3 

Jens 
Lautrup 

        1  3 

 
Hermann Jensen 
 
 
Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
Kommentarer: 
Hans: Spørger ind til, om det er et problem, at få sponsoraftalen med Sparekassen Thy godkendt – Jane 
svarer, at der plejer ikke være noget problem. 
Kristian: I forhold til trykning af kort hos Håndværkervinduet, så er det kun muligt at få trykt som A4. Det 
der skal printes, skal sendes som en PDF-fil 
 
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 kasserer (i lige år): 
Dagmar Tange er villig til genvalg – Dagmar 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.: 
Kristian Edsen: 
Kristian fortalte om overvejelser vedrørende klubbens fremtid. Han var blevet kontaktet af Astrid Ank fra 
DOF, som stillede følgende spørgsmål til ham: 

1. Hvad bruger I energien på i klubben? 
2. Hvad er jeres største udfordringer i klubben? 
3. Hvad gør jer glade lige nu? 

 
Kristian mente at svaret på alle 3 spørgsmål var O-kort og træningsløb.  
Han stillede spørgsmål om vi skulle være flere medlemmer i klubben, eller om vi skulle være dem vi er, og 
så efterhånden uddø som klub. 
Han stillede spørgsmål ved, om vi har en plan for klubben, og om vi skal spørge os selv, hvad der skal ske 
med klubben. 
Han udtrykte at corona, har været en udfordring for klubfølelsen, man føler ikke det samme tilhørsforhold 
når man ikke møder andre klubmedlemmer i skoven. 
 
Der blev snakket frem og tilbage omkring Kristians overvejelser, og følgende tilkendegivelser kom frem: 

• Uddannelse til nye medlemmer er vigtigt 

• Klubfølelsen er vigtig – men corona har givet noget andet, der for nogle familier er vigtigt. Nemlig 
selv at kunne planlægge, hvornår man vil i skoven for at løbe. Måske giver det medlemmer senere. 

• Kunne man kombinere Flemming Søvndals model med flag man følger rundt i skoven, og så senere 
på ruten et traditionelt O-løb med kort. 
 

 
Jane uddelte årets aktivitetspokal med disse ord: 
Aktivitetspokalen 2021 
Årets modtager har været medlem i over 40 år. Det første resultat, jeg har fundet frem til, er fra 
Kimbrerdysten i 1981. Der var godt nok fejlklip på post 8, men senere sammen år blev det til en 4. plads i 
Hjermind Skov. Året efter til C løb i Kollerup blev det en 1. plads foran Carsten Vangsgaard og Lars 
Nørmølle. 



Henrik, du har fortalt om ungdomskurser, sommerlejre og du har løbet mange løb gennem årene og er i 
adskillige år blevet klubmester i H19A. Du har også været banelægger til mange løb i klubben og til flere 
åbne løb. Da jeg var ganske ny i klubben, blev der i august 1991 holdt et Begynderkursus. Her havde du 
lavet baner til os i Nystrup. Det var også i Nystrup, at du sammen med Henrik Nørmølle var banelægger til 
3. etape til Påskeløbet 1994. I var også banelæggere i 1997 til Jysk 3 dages 3. etape i Tved.  Til Påskeløbet 
2017 var du sammen med Hermann banelægger på 1. etape i Tved. 
Du blev valgt ind i bestyrelsen i 1996, var først formand for Træningsudvalget og fra 1997 formand for det 
sammenlagte Trænings – og Skovudvalg. Det er dig, der år efter år lægger træningsprogrammet og søger 
skovtilladelser til alle vores løb, både klubløb og åbne løb. Uden disse skovtilladelser kunne vi slet ikke 
afholde alle vores løb. En uundværlig og vigtig aktivitet i indtil videre i 25 år. 
Stort TIL LYKKE med Aktivitetspokalen Henrik. 
 
 
Fremtidige løb: 
1.divisionsmatch 23. april 2023 – kan vi skaffe en banelægger og en stævneleder? 
Der kom emner på bordet til begge poster, så vi arbejder videre med sagen. 
 
Referent Lone M Jensen 


