
 

Referat bestyrelsesmøde 15. marts 2022  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referater:  

Bestyrelsesmøde den 25.01. 2022 – referat godkendt.  

Generalforsamling den 23.02. 2022 – referat godkendt 

 

Pkt. 2.  Konstituering af bestyrelsen: 

Alle i bestyrelsen fortsætter med deres nuværende opgaver. 

                                                       

                                                                                                                                  

Pkt. 3.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv er udkommet online. DIF Foreningsfokus 28.01., 09.03.2022            

DOF: Referat/Opsamling, Referat fra HB møder 25.1., 4.3, 5.3. 2022. Stævne- og Reglementsudvalget- 

Reglement MTBO 2023. Debat og indlæg om Naturnationalpark Gribskov. Nyt nummer af magasinet 

Orientering ude nu.  

Nordkredsen: Forespørgsel/ændring af dato om 1. div. match forår 2023?  

NOU: Indkaldelse med bilag til NOU-møde 28/3 2022.  

Nordjyllands Skovkarleklub: Tilskud til ungdom.  

Thisted kommune: Medlemstilskud 2022. Videresendt Dagmar.  Sommerferieaktiviteter 2022 – online 

møde. Thy for Ukraine. Afsluttet- Indhentelse af børneattester (Skema 3)  

Nationalpark Thy: Arrangementskalender Nationalpark Thy forår 2022. 

Jakob Lind Tolborg: Tusind tak for jeres aktivitet. Danmarksindsamling. Kontaktoplysninger og 

klubudvikling  

Rie Brogaard Aeppli: Vedr. løb i Eshøj for SOSU-studerende.  

Invitationer: O-ringen: Uppdatering av klass i din anmälan. Anmäl dig senast 1. april – spar 10%   

La Palma Paradise O-cup 19.-20. marts. Danish Spring 25.-27.03. Bulletin 1 Invitation.                              

                                                                                                                                                             

Pkt. 4.  Meddelelse fra udvalgene: 

Bladudvalget/PR:  

Vil få flere til at skrive til bladet, så det ikke kun er hende selv der skriver artikler. Har tænkt på et fast 

emne, som går igen i alle blade. Kunne f.eks. være omkring undervisning – hvilket blev efterspurgt på 

generalforsamlingen. Vil prøve at spørge Steffen Alm, om han vil være med og evt. skrive noget.  

 

Kassereren: 

Har sendt kontingentopkrævninger ud. Generalforsamlingen kostede 3310 kr. Der har været 3-4 

udmeldinger, og der er kommet 2 nye medlemmer til. 

 

Træningsudvalget: 

Der har været et par ændringer af skovtilladelser, Steffen Alms træningsløb blev til et coronaløb, og Mette 

og Jens Edsens træningsløb er flyttet til torsdag d. 19. maj. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Træningsløbet den 26. marts med uddannelse som fokus kommer til at forgå på følgende måde: Man møder 

op kl. 10 til o-løb i skoven, derefter er der frokost i Vorupør Boldklubs lokaler i form af en sandwich. 

Omkring kl. 13 er der igen o-løb, og efter det sidste løb, er der opfølgning i skoven. 

 

 



Pkt. 5. Opfølgning fra generalforsamlingen 23.02: 

Alle var enige om, at spisning før generalforsamlingen var en succes. Langbjerggård var også et fint sted at 

holde generalforsamlingen. 

Kortansvarlige er kommet på hjemmesiden.  

Flere om klubbladet – se under punkt 4, bladudvalget/PR.  

1.div. match 16. april 2023 evt. i Stenbjerg - Der kan være udfordringer med Naturzoner i Stenbjerg, som 

giver visse begrænsninger, så der skal evt. snakkes med Naturstyrelsen vedrørende evt. tilladelse til at 

benytte Naturzonerne i begrænset omfang. Steffen banelægger. Stævneledere: Lone + Kristian på selve 

dagen på dagen. Banekontrol – Steffen finder selv en person. Stævnekontrol fra anden klub – Lone spørger 

Per Korsbæk. Jens Edsen tilknyttes beregningsteamet. 

Om klubbens fremtid:  

Følgende tilkendegivelser kom frem på generalforsamlingen: 

• 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.                                                                      

Klubaften: hvornår og hvordan?: 

Vi snakkede om at få et indspark fra DOF til en klubaften, men blev enige om, at vi skal vide hvad vi vil 

med klubben, før vi får et indspark. Derfor blev vi enige om, selv at afholde en klubaften om klubbens 

fremtid. Indbydelsen skal indeholde udsagn/spørgsmål til inspiration omkring klubbens fremtid, så vores 

medlemmer har noget at tænke over, inden de møder talstærkt op til klubaftenen. 

Datoen bliver torsdag den 28.04.2022, Kristian Edsen laver en indbydelse. 

 

Pkt. 6. Klubfest den 2. april: 

Er der noget, der skal på plads – der er formentlig styr på klubfesten.  

               

Pkt. 7. Åbne løb i 2022/2023/2024:   

2022: 

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

stævnekontrol.                           

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

stævnekontrol         

2023:  

1. div. match den 16. april evt. i Stenbjerg - Steffen er banelægger, Lone stævneleder, Kristian 

medstævneleder. 

Nordkredsens Vinterlang1- 1. eller 2. søndag i december.  

2024:  

Hvilke NOU-løb kan vi byde ind på? Vi byder ind på NJ Lang i foråret. 

               

Pkt. 8.  Næste møde: 

Tirsdag den 31.05.2022 hos Henrik.  

 

Pkt. 9. Evt.  

2 fribilletter til Thy Awards den 29. april – Dagmar fik de 2 billetter. 


