
Referat bestyrelsesmøde 30. august 2022  

 

Kristian var forhindret i at deltage i mødet. 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:  

Bestyrelsesmøde den 31.05. 2022 – referat godkendt                                                                                                               

                                 

                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr. 2 2022. DIF Foreningsfokus 14.06, 17.08. 2022.                                          

DOF: Invitation til besvar. Spørgeskema Klubområde. Besvaret af Lone og Jane. Opfordring til uddannelse 

til WOC 2022 trafik-official. Nyhedsbrev fra DOF’s sekretariat - juni 2022. Nyhedsbrev –Stævner. Kom 

med til orienteringsløb. 3 mails. Invitation til Sports Tech Festival 10. sept. Information ”Find Veje 

Dage”2022. Videresendt. Susanne har meldt tilbage. HB referat – møde 26.juni 2022. 8 dage tilbage til frist 

på Høringssvar. 

Nordkreds: Referat klubledermøde 2/2022 d.7.juni.  

Thisted kommune: Gratis kurser i august måned. Sommerhilsen fra Thisted Fritid.  

Bjarne Olsen Vestjysk OK: Printer til løbskort.  

Johnny Andersen, Sportigan: Vedr. Logo. Besvaret og videresendt også til Ole. 

Invitationer: O-ringen Uppsala: Flere mails om info. Orientacion Canaris 26.12 -31.12. 2022  

                                                                                                  

                                                                                                                                                 

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

 

Træningsudvalget:  

Træningsprogrammet for efterårssæsonen 2022 er lavet, og kommet på hjemmesiden. Vedrørende 

naturzoner – de naturzoner, som NST har sendt til Henrik, har han videresendt til korttegnerne og bedt dem 

skravere disse områder på o-kortene. Så er de skraveret på kortene, som banelæggerne modtager. Henrik 

sender derfor ikke disse ud til hver banelægger længere. 

Skovtilladelsen til divisionsmatch 2023 er ok. 

 

Bladudvalget/PR: 

Er ved at finde emner til næste blad. Susanne viste et eksempel på et banner, der kan placeres ved 

afmærkningen til vores o-løb – skal informere om at der er o-løb i skoven. Vi blev enige om, at Susanne 

skal arbejde videre med at få fremstillet et banner. Susanne viste også en mulepose med logo, hun prøver 

også at arbejde videre med fremstilling af denne. Både banner og mulepose kan bruges som reklame for 

klubben. 

 

Kassereren: 

Kassebeholdningen er ok, men lidt mindre end sidste år på samme tid – vi har bl.a. brugt penge på 

klubfesten i april. Vil have lavet et hævekort til vores konto i Sparekassen Thy, så det er muligt at sætte 

penge ind på kontoen via en hæveautomat – bl.a. fra kiosken. Der er sendt opkrævning ud til vores 

kortsponsorer. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Intet nyt. 

 

 



 

Pkt. 4.  Klitløb Lild Plantage 14.08.2022:  

Evaluering:  

Der har været tilfredshed fra deltagerne i løbet. Selve stævnet gik godt, banelæggeren havde dog haft lidt 

problemer med kortfilerne, da der skulle løbes på både et alm. o-kort og et gammelt 4 cm kort. 

Sponsorer: Vi skal, til fremtidige løb, huske at få alle klubbens sponsorer promoveret på stævnepladsen. Vi 

snakkede om at fremstille et lamineret A-3 ark med alle sponsorer, som evt. kan sidde på resultattavlen hele 

tiden, så man ikke skal huske på det som stævneleder. 

Kiosk: Vi aftalte, at man fremover, skal have godtgjort sine udgifter, for det man leverer til kiosken. Der 

skal også ses på, om vi skal have revideret priserne i kiosken.  

Lige pt. er der et overskud på løbet på omkring 6000 kr. Der mangler at blive betalt for toiletvognen, men 

der mangler også at blive indbetalt løbsafgifter fra enkelte klubber.  

Det fungerede fint med vandflasker i mål, i stedet for krus.  

Vi blev enige om at afholde Klitløbet igen om 2 år, hvis banelæggeren er indforstået. 

 

 

Pkt. 5.  Find vej Dag i Vilsbøl 3. september: ’ 

Begivenheden er kommet på Facebook, og det er allerede blevet delt mange gange. Vi bruger kort fra 

tidligere Find vej dage. Jane og Susanne tager nogle af de gamle foldere med, som kan deles ud til 

eventuelle deltagere. Arrangementet afvikles som et alm. træningsløb. Jane, Hermann og Susanne kommer 

derud. 

    

    

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

Invitationen er på o-service. Der er 2 toiletter i Skovly som vi kan benytte. Hermann er i gang med at 

revidere skoven, og forslag til baner er sendt til Poul. 

 

 

Pkt. 7.  Thy Challenge:  

Flemming vil ikke arrangere løbet mere, og har givet stafetten videre til Jacob Østerby. Han har også fået 

Flemmings idémateriale. Jane har snakket med Jacob et par gange, og hans planer for løbet i år er, at 

gennemføre det i en light udgave. Dvs. at o-løbene kommer til at forgå på de faste poste i hhv. Vilsbøl og 

Eshøj, og med klippetænger på posterne i stedet for Emit. Dvs. at vi indtil videre ikke bliver involveret i 

årets Thy Challenge. Jacob skal betale et beløb pr kort, idet vi har udgifter til vedligeholdelse af kortene.  

                                         

 

Pkt. 8.  Klubtøj:  

Der har været efterspørgsel på en løbetrøje fra nye medlemmer, og vi havde heldigvis de relevante størrelser 

på lager. Vi bestemte, at vi ville have fremstillet en ny klub T-shirt - vi snakker med Sportigan om det. 

 

 

Pkt. 9.  Klubfest:  

Festudvalget bliver Dagmar, og evt. Birthe og Hans.  

Datoen bliver den 12.11.2022. 

                                                                                                                                                           

 

 

 



 

 

Pkt. 10.  Åbne løb: 2023:  

1.div. match 16. april 2023 i Stenbjerg: Skovtilladelsen er på plads. Steffen er banelægger og finder selv en 

banekontrollant. Lone er stævneleder, har funktionsledere på plads. 

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

2024: Nordjysk- Lang 26. april.  

               

Pkt. 11.  Næste møde: 

21.11.2022 kl. 19. hos Lone 

 

Pkt. 12.  Evt: 

På næste møde skal vi have et punkt på dagsordenen om klubbens 50 års jubilæum 


