
 

Referat bestyrelsesmøde 31.05.2022 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat: 

Bestyrelsesmøde den 15.03.2022. – referat godkendt                                                                                                                

                                                                                                                               

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr. 1 2022. DIF Foreningsfokus 5.05. 2022. Gør det lettere at være frivillig - besvaret.  

DOF: NNP Hanstholm - besvaret. Høringssvar for Natura2000 planer. Kontakt til de lokale klubber. Fra 

Friluftsrådet. DOF webinar d. 6. april 2022. Mails til og fra Astrid Ank J. Vær med til at afholde Find vej 

Dage 2022 i september. Deadline for ændringsforslag til udkast Reglement 2023 1. maj. Orienterings-

Danmark hjælper ukrainske flygtninge. Opsamling fra Hovedbestyrelsen maj 2022.  

Nordkreds: Indbydelse til klubledermøde 2/2022 d.7.juni. Kampen om Skagerrak. Anker Møller: Vedr. løb 

i 2023-2027. Indbydelser til Børn og Unge kurser og sommerlejr.   

NOU: Referat NOU-møde 28/3 2022. Vejledninger, Afregningsark.  

Thisted kommune: Sommerferieaktiviteter 2022. Webinar vedr. bevægelsesvaner i Thisted kommune 24. 

maj. Invitation ”Bestyrelsens Aften” tirsdag den 14.06. 2022.  

Nationalpark Thy: Nationalpark Thys arrangementskalender for juli-december 2022. 

Friluftsrådet: Et projekt for jer? - besvaret.   

Karin Fredsø/Tilde Grafisk: NP Thy Aktivitetskalender 2022. Læst korrektur. 

Ole Noe: Invitation til lokal projektgruppe Naturnationalpark - besvaret. 

Mikkel Lund/Trimtex: Gør VM til en folkefest. Supporter trøjer. Fra Ole. 

Karl Kristian Terkelsen: Klub 2022 - besvaret. 

Invitation: O-ringen Uppsala: Flere mails bl.a. om rabat. Orientacion Canaris 25.-26. juni. 

Forårsklassikeren AOK 18. maj.                                           

                                                                                                                                                 

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

Kassereren: 

Kassebeholdningen er lidt mindre end sidste år.  Der er kommet 4 nye medlemmer, og 5 har meldt sig ud af 

klubben. Afregning for kørsel i forbindelse med møder, korttegning osv. sættes op, iht. statens takster. 

 

Bladudvalget/PR:  

Er i gang med klubbladet, har nogle nye ideer til indhold. Det kunne være et fast indslag med gode tips/råd 

til, hvordan man træner forskellige o-teknikker.  

 

Træningsudvalget: 

Dato for ”Find vej dag” blev fastlagt på mødet – 03.09.2022 kl. 13. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Jens Edsen skal være leder på U2 sommerlejr i Sverige i 2022 

 

Pkt. 4. Opfølgning fra Klubaftenen 28. april:  

Følgende er noteret på klubaftenen: 

1. Lave et skilt med oplysninger om klubben 

2. Satse på de 20-40 årige 

3. Succeskriterie:  a. Ikke at få nye medlemmer, men at få mange til at komme til vores løb 

b. Synlighed 

c. Gode og lange baner, især let bane 



 4. Lave en mentorordning til nye medlemmer. 

5. Vi kan evt. koble os på Thy Walk’N Run en 3-4 gange. 

 

Vi var enige om, at det havde været en god klubaften, med et fint fremmøde. Godt at der også kom nogle af 

de nye medlemmer. 

Vedrørende klubskilt: Susanne kom med et forslag om at lave et banner, der skulle fungere som blikfang, 

når vi afholder løb. Et banner er nemmere at fragte end et skilt. Der kunne måske være en QR-kode, som 

leder videre til yderligere oplysninger om klubben. Lone ville også gerne have lavet et fysisk skilt, med 

oplysninger om klubben. Måske kan man have begge dele. Et banner er en god ide, var vi enige om. 

Vedrørende satsning på 20 – 40 årige: Efter råd fra andre klubber skal man ikke satse på børnefamilier, da 

de ofte bare kommer i skoven, for at få en oplevelse lige på dagen. 

Vedrørende mentorordning for nye medlemmer: Vi blev enige om at lave en mentorordning. Vi snakkede 

om, at det er vigtigt at følge løberne, både før og efter løbet, evt. gennemgå banen inden de løber, og evt. at 

samle de nye løbere før løbet til en fælles instruktion. 

Vedrørende Thy Walk and run: Vi blev enige om at koble os på i jan/feb. Vi afventer programmet, før vi 

beslutter os for, hvilke løb vi skal kobles på. 

  

Pkt. 5.  Klitløb L ild Plantage den 14.08.: 

Invitationen er på O-service. Der er lidt omkring præmier til løbet, der skal afklares. Der kom gode forslag 

til forskellige præmier, og hvor man evt. kan søge sponsorgaver.       

    

Pkt. 6.  Nordjysk Dag i Vilsbøl den 30.10.: 

Skovly er reserveret. Hermann er banelægger, Poul er banekontrol, Susanne er stævneleder, og Jane 

stævnekontrol.                                                                                                      

 

Pkt. 7.  Åbne løb: 2023:  

1.div. match den 16. april i Stenbjerg: Skovtilladelsen er ikke på plads endnu – Henrik afklarer med Steffen. 

Steffen er banelægger, Lone stævneleder og Per Korsbæk fra Mariager OK er stævnekontrollant. De fleste 

funktionsledere er ved at være på plads. 

 

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

                                            

2024: Nordjysk- Lang 26. april.  

               

Pkt. 8.  Næste møde: 

30.08.2022 hos Henrik    

 

Pkt. 9.  Evt: 

Der har været nogle døde Emit-brikker på det sidste, der forsøges med at sætte et nyt batteri i dem. 

Nordvest OK har 50 års jubilæum i 2023, hvordan skal vi markere det? Der var stemning for et 

jubilæumsløb, og en fest. 

 


