
Referat bestyrelsesmøde 6. februar 2023  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:  

Bestyrelsesmøde den 21.11. 2022 – referat godkendt                                                                                                                

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr. 4 2022. DIF Foreningsfokus 13.12. 2022. 1.2.2023. Mails om registrering af medlemstal.  

DOF: HB referat møde 21.11, Strategisk fokus 2023. Opsamling fra HB. Indkaldelse 

repræsentantskabsmøde 4.3.2023. ”Referat” webinar: Rekruttering, synlighed, mm. Nyhedsbreve: Løb og 

Stævner dec. 2022, Ungdomskurser 2023. Nyhedsbreve: Forbundsnyt dec.,jan, Uddannelse dec. jan. 

Nytårshilsen fra  DOF klubkonsulenterne.  

Nordkreds: Indbydelse og  Referat klubledermøde 1/2023   

NOU: Indkaldelse, Referat  med bilag Rep.møde 9.1.2023. Natbaner, Vejledning 2023 v. Orla K. 

Kristensen.  

NOU Skovkarle - Tilskud til ungdom.  

Thisted kommune: Julehilsen fra Thisted Fritid. Lokaletilskud og gebyrer i 2023. Thy Awards – du kan nå 

det endnu.   

Jacob Lind Tolborg: Samarbejde med Danmarks Indsamling - besvaret. 

Irene Klærke Mikkelsen: Midtjysk Ungdomsliga – besvaret af Lone. 

Gert Johannesen: Overnatningsmulighed påsken 2023 – besvaret af Lone                                      

Rui Antunes: My mapping works in 2022 

Invitationer: O-ringen Åre 2023 22.-28.07.: Flere mails om info. Rold Skov OK: Tømmermændsløb – sat 

på hjemmesiden. Orientacion Canaris – GCOM 2023. Video 2022. 

 

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

 

Bladudvalget/PR: Sparekassen Thy har problemer med at trykke Opfanget, da de har fået en ny printer. Vi 

snakkede om, at finde en anden løsning. Det kunne være at trykke på A4 sider, og hæfte i hjørnet, eller evt. 

at Opfanget kun skulle udkomme på hjemmesiden. Vi var enige om, at et flertal af medlemmerne gerne ville 

have en trykt udgave af  Opfanget, så vi afventer besked fra Sparekassen Thy, om de kan løse deres 

printerudfordringer. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Der har været U2-kursus i Thy i denne weekend, hvor Jens Edsen var med som træner. Der mangler ledere 

til kurserne. 

 

Træningsudvalget: 

Træningsprogrammet til 1. halvdel af sæsonen er færdig – nemt at få skovtilladelse. 

Har været i dialog med Naturstyrelsen omkring naturzoner, i forbindelse med 1. Divisionsmatchen i april 

2023 - på forespørgsel fra Steffen Alm, som er banelægger. Fremover skal vi undgå at planlægge større løb i 

Stenbjerg Plantage i yngleperioden.  

Søgt om skovtilladelse til U2-kursus, det var nemt at få igennem. 

 

Kassereren: 

Se punkt 4 – Generalforsamling 2023 

 

Pkt. 4.  Generalforsamlingen 22. februar 2023: 

Regnskab - gennemgået, enkelte rettelser. 



Budget – Gennemgået, enkelte rettelser 

Vi har ikke nogen forslag til Generalforsamlingen. 

Vi snakkede om, hvem der skal have aktivitetspokalen, og fandt en modtager. 

 

Pkt. 5. Nordvest OK’s 50 års jubilæum i 2023: 

Datoen  2.-3. september er meldt ud.  

Der er reserveret lokaler på Hotel Pinenhus. Dagen starter med et jubilæumsdløb i Legind Bjerge – Kristian 

laver jubilæumsbaner. Derefter er der eftermiddagskaffe og festmiddag på Hotel Pinenhus, hvor der også er 

mulighed for overnatning.  

Invitationen sendes ud omkring 1. maj, idet vi af hensyn til afbookning af forud bestilte værelser, har en frist 

der hedder 01.07.2023. For klubbens medlemmer bliver eftermiddagskaffe og festmenu gratis, påhæng som 

ikke er medlem af klubben skal selv betale. Overnatningen på Hotel Pinenhus er for egen regning. 

Bestyrelsen har overladt til Lone, at bestemme festmenuens indhold. 

Hvad skal næste nr. af Opfanget/Jubilæumsskrift indeholde? Vi snakkede om hvad der kunne være 

interessant, f.eks. lidt om klubbens historie. Susanne prøver at finde et medlem af klubben, der kunne tænke 

sig at skrive lidt om Nordvest OK gennem 50 år. 

 

Pkt. 6.  Nordkredsens Vinterlang 1:  

Vi bestemte os for datoen 10.12.2023. Vi snakkede om Østerild som stævncenter, men lader det være op til 

en kommende banelægger, at bestemme sted. Vi spørger på generalforsamlingen, hvem der kunne tænke sig 

opgaven som stævneleder og banelægger. 

 

Pkt. 7.  Thy Walk’N Run:  

Evaluering af vores deltagelse i Nystrup 04.02.2023 – Der kom ca. 250 personer forbi i de 4 timer, vi stod 

derude. Der blev udleveret omkring 85 O-kort, og flere syntes det var spændende at få et kort med rundt. 

Kun en af deltagerne, der havde fået kort med rundt, kom med en tilbagemelding i mål. Der var QR-kode på 

kortet, der ledte ind til hjemmesiden, og vores træningsprogram. Efterfølgende kunne vi konstatere, at kun 3 

havde scannet QR-koden. 

 

Pkt. 8.  Åbne løb:  

2023: 1. Div. match 16. april i Stenbjerg - Lone har, sammen med Steffen og Torben, været ud at se på 

forholdene omkring stævneplads og start, og det ser ud til at kunne fungere, som vi havde tænkt os. Kristian 

har fået en sponsoraftale med Rema 1000 i Thisted på plads til løbet, dvs. vi bestiller vandflasker og varer til 

kiosken i Rema 1000.                                      

2024: Nordjysk- Lang 26, 27 eller 28. april? Tved? Banelægger? Stævneleder.? 

Klitløb 11.8. -  Stævneleder – Torben, banelægger – Steffen. 

2025: Nordjysk Stafet 29.5. v. Nordvest Skovkarle. 

               

Pkt. 9.  Næste møde: 

Torsdag den 30.03.2023 hos Dagmar 

 

Pkt. 10.  Evt: 

Susanne foreslog, at vi køber 2 beachflag til målpassagen på stævnepladsen. Der skal stå MÅL, og klubbens 

logo skal på. 


