
 

 

Referat bestyrelsesmøde 21. november 2022  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:  

Bestyrelsesmøde den 30.8. 2022 – referat godkendt.                                                                                                            

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr. 3 2022. DIF Foreningsfokus 22.9, 20.10. og 21.11.2022. Undersøgelse af frivillighed i 

jeres forening - besvaret. Sport 2022. Vi har vundet 2 billetter. Hvem skal være Årets idrætsforening 2022? 

2 plakater.                                       

DOF: HB referat møde 15.8. og 23.9. 2022. Opsamling fra HB og budgetseminar. Status fra sekretariatet i 

DO-F-okt. 2022. Hjælp os med at fejre trænerne i DOF. Sidste etape af reglementsrevisionen. Information 

om DOF-kampagne ”Find Vej Dage 2022”. DOF har brug for din mening vedr. brugerrådene. Fra facebook-

opslag til Facebook-begivenheder. Nyt fra Skoleområdet ( Skole Ol, Skole-klubkoncept). De nye brugerråd 

og Hermanns svar til Nina. Hvilke af klubbens Find Vej projekter skal på det nye projekt?  

Nyhedsbrev – Stævner fra september. Svar fra ukendt, Bo Simonsen, Johanne på mail til DOF. 

Nordkreds: Indbydelse og Referat klubledermøde 3/2022.      

NOU: Input NOU’s FU.  Referat fra møde i forretningsudvalg.       

Thisted kommune: Invitation indvielse Søbadet og netværksmøder. Mails vedr. energipriser og besparende 

tiltag i klubhuse. Gratis temamøde om frivillighed den 15.11. Mails Thy Awards: Påskønnelse, Ungleder, 

Lederpris, Hjælpere. Brænd igennem med dit budskab.  Gratis kursus 23.11.  

Gert Johannesen, Skive AMOK: Korttegning Nykøbing M.  

Christine Salomonsen: Sms om innovationsprojekt på handelsgymnasiet.  

Invitationer: Höst-Open 29.-30.10.O-ringen Åre 2023 22.-28.07.: Flere mails om info. Lanzarote O-Race 

2022 8.-9.10.2022. Anatolia – O Group. Pergamon O-week 16.-23.10.2022                                                                                                  

                                                                                                                                                 

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

 

Bladudvalget/PR: Er ikke begyndt på næste udgave af Opfanget endnu. Det er svært at finde på nye 

spændende emner at skrive om. Det kunne f.eks. være noget omkring træningsmetoder. 

Vores aktivitet på Facebook måles på - fra DOF’s side – hvor meget aktiviteterne bliver udbredt/delt. Der er 

vi rykket op, i det de kalder 2. division. 

Har fået en pris på de bannere, vi havde snakket om at få fremstillet. Et banner koster 1300 kr. + moms. Det 

er tænkt som en reklame for klubben, så vi aftalte at købe en. 

Vi snakkede også om fremstilling af en mulepose med reklame, men syntes de var for dyre. 

 

Kassereren: Klubfesterne i hhv. april og november 2022 har kostet 9000 kr. og 2500 kr. Da der var en del 

penge i ”Robert og Toves ungdomsfond”, betalte den for de unge medlemmers deltagelse i klubfesten i 

november. Klitløbet gav et overskud på 3914 kr. Beholdningen på nuværende tidspunkt er ca. 20000 

mindre, end på samme tidspunkt sidste år.  

Der har været udmeldinger fra en familie, og en enkelt person. 

Har bestilt Dankort til klubbens konto, det er meget nemmere mht. indskud på kontoen. 

 

Træningsudvalget:  

Næste opgave bliver de 3 vinterløb i januar og februar. Næste år kommer der et nyt system til ansøgning om 

skovtilladelse. Ved under 150 personer kan der ikke søges elektronisk. Det skal kun anmeldes i systemet, at 

man påtænker at afholde arrangementet. 



 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Intet nyt. 

 

Pkt. 4.  Evaluering/Orientering:  

Find vej Dag 3.9.29022: Der var meget få deltagere. 

Nordjysk Dag 30.10.2022: Der kunne godt have været flere deltagere, men ellers en fin dag. Løbet gav et 

overskud på 2279 kr. 

Thy Challenge 15.10.2022: Jakob Østerby havde overtaget roret efter Flemming Søvndal. Vi var ikke 

direkte involveret i afviklingen, bortset fra, at Hermann havde lavet baner på de faste poster i hhv. Eshøj og 

Vilsbøl. Jakob betalte 20 kr. pr print af antal kort der blev trykt, samt for lån af stænger og skærme. 

 

Pkt. 5.  Thy Walk’N Run:  

På vores klubudviklingsaften, fremkom ideen om, at vi kunne samarbejde med Flemming Søvndal til Thy 

Walk’N Run, omkring promovering af vores klub og orienteringsløb. Flemming har fastsat 13 løb hen over 

vintermånederne, og vi prøver at koble os på i Nystrup den 03.02.2023. Kristian kontakter Flemming, for at 

høre, om han allerede nu har fastlagt ruten, og om der er noget af ruten der foregår på et O-kort.  

Det skal være et meget enkelt koncept – vi står et sted på ruten, her får deltagerne et o-kort i hånden, og i 

løbet af de næste 2 kilometer, vil der være en 4-5 poster på selve ruten. Så kan deltagerne få en fornemmelse 

af at bruge et kort, til at finde rundt i skoven. I mål står der så igen nogen fra klubben, så man kan få en snak 

med deltagerne, om de syntes det har været spændende/sjovt at prøve.   

 

Pkt. 6. Nordvest OK’s 50-års jubilæum i 2023: 

Klubben blev stiftet den 29.08.1973, så vi syntes det skal være i nærheden af den dato vi fejrer jubilæet.  

Susanne foreslog en artikel i sommerudgaven af Opfanget, evt. skrevet af et medlem, der har været med 

hele/næsten hele vejen. 

Vi aftalte datoen for fejring til 02.09.2023, og vil prøve at kontakte Thy Natur og Eventcenter, for at høre 

om vi kan holde det der. På den måde kan vi også have et jubilæumsløb i nærheden, enten i Bulbjerg eller 

Lild. 

 

Pkt. 7.  Åbne løb 2023:  

1. Div. match 16. april i Stenbjerg: Har lidt problemer med at finde en egnet stævneplads, hvor der også er 

mulighed for gode parkeringsforhold.                                          

Nordkredsens Vinterlang 1: Datoen blev fastsat til 03.12.2023. 

2024: Nordjysk- Lang 26. april: Tved Plantage  

          Klitløb 11.08??  

2025: Nordjysk Stafet 29.5. v. Nordvest Skovkarle. 

 

Pkt. 8. Generalforsamling:  

Fastsat til onsdag den 22. februar 2023. Dagmar kontakter Flemming for at høre, om vi ligesom i år kan 

holde den på Langbjerggård. 

 

Pkt. 9.  Næste møde: 

06.02.2023 hos Susanne 

 

   

Pkt. 10.  Evt. 


