
Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Gerda Vangsgaard blev valgt 

Pkt. 2 Formandens beretning – herunder beretning fra udvalgene 

Se beretningen 

Trænings- og Skovudvalg 

Vi har i 2007 haft 8 klubmesterskabsløb samt 18 træningsløb. Deltagermæssigt er vi på niveau med 

tidligere år, hvilket vil sige mellem 20-30 deltagere pr. løb. Der har været tale om løb af god og 

varieret kvalitet primært om lørdagen, men også enkelte onsdags-/søndagsløb. 

Kontakten til Skovdistriktet har også i 2007 fungeret fint, hvor vi både får nogle hurtige 

tilbagemeldinger på vore ansøgninger samt mødes med fleksibilitet i forbindelse med evt. 

ændringer/omrokeringer i træningsprogrammet. 

Vi havde i 2007 dog et uheldigt tilfælde med jagt i forbindelse med træningsløb i Tved Plantage. Vi 

havde vores skovtilladelse på plads, men det viser sig efterfølgende, at skovtilladelser kun gives i 

forhold til evt. fællesjagt. Udover 6 årlige fællesjagter har lejerne ret til at drive enkeltmandsjagt 

gennem hele jagtsæsonen, uden at dette skal meldes til nogle. Heldigvis giver dette meget 

sjældent anledning til problemer, da jagtlejerne er grundigt instrueret i at tage hensyn til skovens 

øvrige besøgende. 

Henrik Overgaard 

Kortudvalg 

Jeg brugte meget tid på at revidere kort i Stenbjerg i foråret 2007 indtil 1. Maj. Leif og Poul havde 

også hvert et stykke og Leif hjalp mig færdig med tæthederne i det vestlige til sidst. Jeg er selv 

tilfreds med resultatet, jeg synes der er meget, der er blevet bedre, vi må så prøve at vedligeholde 

kortet og ændre det, som vi synes er forkert, efterhånden som vi opdager det. Jeg modtager gerne 

forslag. 

Jeg har været i Eshøj 2 gange og kortet er så blevet trykt i en 2007 udgave. 

Fokus er så rettet mod Tved. Min fornemmelse er, at det er det kort, der trænger mest, selvom 

der i øjeblikket ikke er planlagt store arrangementer. Leif har været derude mest og har været 

igennem en fjerdedel af kortet. Jeg synes det er svært, alt bliver så diffust, man står der, er stien 

der endnu eller skal den helt fjernes, men det er ikke bare i Tved, det gælder også de andre skove. 

Det må jo være den måde skovene bliver drevet på nu om stunder, så vi må bare vænne os til det. 

Fremtidsmæssigt så har jeg fået bevilling af bestyrelsen til at måtte bestille et nyt digitalt 

grundkort over Bøgestedrende-området. Det er en ny type materiale, hvor højdekurverne bliver 

opmålt med laserscanning fra en flyvemaskine, det er spændende, hvor godt det er. Jeg har bestilt 

11 km2. Det er min plan at opbygge kortet i etaper, og så udvide efterhånden. Måske skal kortet 



deles op i en nord og en syddel, området er taget med helt ned til strandvejen nord for Vorupør er 

det Havblik den hedder? Nu må vi se, det bliver vist et langtidsprojekt.Tak til Leif og Poul for 

hjælpen i 2007. 

Henning Olesen 

Ungdomsudvalg 

Der har været 2 ungdomsløbere på nogle af Nordkredsens ungdomskurser. Igen i år har der været 

fine resultater fra ungdomsløberne. Til NJM-lang på hjemmebane erobrede både Signe Edsen og 

Troels Krogh en 1. Plads. Til Skaw-dysten blev Troels nr. 3 begge dage. Signe blev jysk/fynsk mester 

i D11/12. I supermatchen i Silkeborg i oktober blev Signe en flot nr. 2 og Jens blev nr. 4, så der er 

håb for fremtiden. Signe har været udtaget til KUM. 

Uddannelsesudvalg 

I august måned 2007 gennemførte vi et opstartsprogram i lighed med tidligere år. Antallet af 

deltagere var ok, idet vi havde inviteret en gruppe fra Thisted Kommune (børn og unge, lidt for 

tunge), så vi var oppe på omkring 30 deltagere begge gange i Eshøj Plantage. Vi fik et nyt medlem 

på den konto, så det var ikke overvældende. Efterfølgende har vi i bestyrelsen diskuteret, hvordan 

indsatsen skal være i 2008 og fremover. Som en hjælp til det har vi haft besøg af 

breddekonsulenten fra DOF på et af vores bestyrelsesmøder, hvor vi bl.a diskuterede rekruttering, 

fastholdelse af nye medlemmer, og at vi som klub har brug for en person til støtte og inspiration i 

breddearbejdet. Breddekonsulenten fortalte, at de klubber som har gjort en indsats de sidste 

mange år, ikke har fået nye medlemmer, og de klubber som ikke har gjort noget i mange år, har 

fået mange nye medlemmer. Bl.a. Vendelboerne. Herefter har bestyrelsen besluttet at holde lav 

profil, så 2008 bliver der ikke noget egentlig opstartsprogram, vi uddeler løbesedler til 

Nystrupløbet, og tager selvfølgelig godt imod de interesserede, der måtte dukke op til et 

træningsløb. Der har været afholdt et arrangement for en gruppe medarbejdere på Thisted 

Sygehus, som skulle prøve forskellige former for motion, det gav ingen nye medlemmer. 

Lone Jensen 

Pr-udvalg 

Opfanget udkommer nu som et farvestrålende og flot blad. Referater fra bestyrelsesmøder er 

pillet ud og sættes på hjemmesiden for at være mere up-to-date. Der sættes løbende indlæg i 

avisen med resultater, når klubbens løbere har gjort sig bemærket eller ved forskellige 

arrangementer. 

Gunver Grøn 

Materiel. 

Lagerrummet er tørt det meste af tiden og pladsen er ok. Ved kraftige regnskyl løber vandet dog 

ind i materielrummet. Da det meste er sat på hylder, er der stort set ingen skader. Kommunen har 

lovet at reparere tagrender og nedløb og lave bladfang ved risten.  

Erik Hedegaard 



Løbstilmelding 

Klubben ligger på et pænt stabilt antal starter, 198 i 2007 fordelt på 41 løbere. O-service fungerer 

godt og mange bruger det. De som ikke har en kode kan få en tilsendt. Man er selv ansvarlig for at 

ajourføre klubbens medlemsliste på o-service. 

Hermann Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Regnskabet blev gennemgået af Bjarne og godkendt. 

Forslag om at søge Morsø Kommune om tilskud til klubben. Tilskud ydes kun af klubbens 

hjemstedskommune selvom medlemmerne bor i andre kommuner og Thisted Kommune søges og 

yder tilskud til klubben. 

Nordjyske Skovkarle yder kursustilskud, hvortil ansøgning sendes. 

 

Pkt. 4 Gennemgang af budget for år 2008 

Budget godkendt. 

Der anskaffes nyt tunneltelt og kabeltromle. Ekstra kontingent til DOF er medregnet. 

 

Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent 

Uændret kontingent. 

Over 21 år 340,- kr., under 21 år 140,- kr. 

 

Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag 

3 indkomne forslag: 

1.   Forslag om passivt medlemskab (bestyrelsen) 

2. Bestyrelsen finder en form, hvor ikke-medlemmer (jeg tænker på prøvemedlemmer eller 

medlemmer af andre o-klubber) yder deres til NVOK´s klubliv. Det skulle være en form for 

løbsbetaling udover den nuværende kortafgift. Der kunne være rabat (klippekort) ved ”køb” af 

flere løb, aftaler om et reduceret medlemskab, hvis man var medlem af en anden løbeklub (Jens 

Roesgaard) 

3.  Bestyrelsen undersøger om NVOK kan tilbyde løb (en afdeling) for mountainbikes. Det er nogle 

steder blevet en del af orienteringssporten (Jens Roesgaard) 

Passivt medlemskab blev vedtaget af generalforsamling efter en livlig debat. Passivt kontingent er: 

170,- kr. for personligt medlemskab, 400,- kr. for familie medlemskab 

Efter mange indlæg herom blev det vedtaget, at Jens Roesgaard og Poul Poulsen undersøger 

mulighederne for o-løb for mountainbike, dog forudsat at det kan blive en ”klub i klubben” med 

fælles bestyrelse. 

 



Pkt. 7 Valg af kasserer 

Bjarne Krogh blev genvalgt 

 

Pkt. 8 Valg af bestyrelse 

Alle blev genvalgt 

 

Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter 

Helge Serup ønskede ikke genvalg. 

Mette Edsen blev valgt og Dagmar Tange genvalgt 

 

Pkt. 10 Valg af 2 revisorer 

Kaja Larsen og Henning Jørgensen blev genvalgt 

Jørgen Knudsen blev genvalgt som revisorsuppleant 

 

Pkt. 11 Eventuelt 

Bestyrelsen bestiller tunneltelt. 

I depotet beder Erik Hedegaard om, at alt hvad der kan sættes på hylder bliver det pga. fugt 

Spørgsmål om forsikring i forbindelse med løb/stævner. DIF har tegnet forsikring der dækker 

ansvar og arbejdsskade mm. 

Forslag om køb af klubjakke – soft shell jakke m. logo og enkelte reklamer. Pris 400,- incl. tryk. 

Ingen interesse fra klubbens medlemmer om fælles indkøb. 

Ønske om mobilnummer på banelægger, så det er nemmere at komme i kontakt, hvis der er tvivl 

om, hvor løbet starter. 

Skov- og Naturstyrelsen har meddelt, at vi gerne må få udleveret plaststrimler til ophæng sammen 

med manillamærker i forbindelse med banelægning. 

Aktivitetspokalen blev uddelt til Lone Jensen for fantastisk engagement i ungdoms- og 

uddannelsesudvalget, tilrettelæggelse og indkøb til klubweekend og fester mv. 

 

 


