
Referat fra generalforsamlingen i Nordvest OK 18. februar 2015  

 

Pkt.1 Valg af dirigent: 

Jørgen Nørmølle blev valgt 

 

Pkt.2 Formandens beretning – herunder beretning fra udvalgene: 

Formandsberetning 2015: 

2014 har været et begivenhedsrigt år. Der har været mange gode trænings- og 
klubmesterskabsløb i vores egne skove på vores rigtig gode o-kort. Det er værdifuldt for klubben, 
at der bliver lavet løb næsten hver uge og meget værdifuldt, at vores kort holdes ved lige. Som 
noget nyt lavede Signe og hendes familie i november, december 4 træningsaftener. Det var rigtig 
dejligt, at så mange mødte op i Thyhallen, fik noget teori og blev sendt ud i mørket på Lerpytter-
kortet. Specielt var det dejligt, at så mange børn/unge kom med og syntes, det var sjovt. De var 
ikke bange for mørket, og jeg håber, at de unge mennesker, der var så gode til at finde posterne, 
også vil komme, når vi skal træne i skoven.  

Klubben  
Vi har kunnet sige velkommen til nye medlemmer, og det er altid dejligt. Vi skal passe på de nye. 
De kan godt selv holde sig ajour på den altid opdaterede hjemmeside, men det er vigtigt at tage os 
af dem ved løbene, hjælpe dem med at tegne, tilbyde dem at løbe med eller skygge og også prøve 
at involvere dem i klubbens liv f.eks. ved at give dem opgaver til vores åbne løb eller lade dem 
være med til at arrangere løb. Det plejer vi at være gode til, og det skal vi fortsætte med. 
Nordvest OK har nu 79 medlemmer, Det er ca.10%´s fremgang. Halvdelen af medlemmerne er 
mellem 25 og 59 år og det er godt, at alle ikke er i nærheden af 70, når vi skal holde Påskeløb i 
2017. 
Hvis klubben ikke skal sygne hen, er det vigtigt at få nye medlemmer. Hvordan får vi så det? Vi har 
ikke meldt os til DOF´s klubudvikling, men vi vil satse på Signes træning og gøre noget for at holde 
på de unge mennesker, der kom til vintertræningsaftenerne.  
Vi kan/skal nok prøve at udvikle MTB-orientering. MTBO er en af DOF´s indsatsområder i 2020 
planen. Over hele landet bliver der afholdt rigtig mange MTBO arrangementer. I april måned (15.-
19. april) afholdes MTBO Camp i Thy. Arrangørerne tegner kortene: Legind, Nystrup, Tvorup Øst, 
Vandet, Vilsbøl og Tved om til MTBO norm. Vi får filerne bagefter og det skal vi nok benytte os af.  
Der er også her i Thy mange, der kører MTB i og uden for 
klubber. Vi møder dem som deltagere i Thy til lands… og i Thy Challenge.  Måske kan vi få nogle af 
dem som medlemmer. 
Vi ser også Find vej dagen som en mulighed for at lave pr og måske få nye medlemmer. Forrige år 
kom der rigtig mange. Sidste år ikke så mange, men måske skyldtes det, at vejret var dårligt og at 
der var koncert på Store Torv. I år har vi igen tilmeldt os Find vej dagen den 25. april. Mon der også 
i år bliver kongelig deltagelse på Sjælland og masser af billeder i aviser og ugeblade? 
Vi skal alle blive ved med at reklamere over for venner og bekendte for den idræt, vi så godt kan 
lide. 

 
EMIT mm: 

Vores EMIT udstyr er ved at være gammelt. Det første blev anskaffet i 2001. Flere af 
postenhederne er døde og også brikkerne dør. Vi har løbende købt nye postenheder, men nu har 
vi taget imod tilbud fra Søren Theilgaard fra Ålborg om udskiftning af batterierne i 9 postenheder.  



Det kunne gøres for 150 kr. pr. stk. En ny EMIT-enhed koster 480 kr. Han har også skiftet batterier i 
8 EMIT brikker for 50 kr. pr. stk. 
Det blå klubtelt er ikke så tæt mere. Det bruges ofte til kiosk, og derfor har vi besluttet at anskaffe 
et nyt. Et nyt OL Tech telt 3.7x2,8 m(ca. 10 m2) koster 2800 kr. hos Møller Sport. 

Samarbejdsaftaler mm. 

Aftalen mellem Thisted Kommune og Nordvest Orienteringsklub om de faste poster i Eshøj udløb 
den 1. sept. 2014. Vi håber, at aftalen, der giver klubben 6000 kr. for en 3 års periode, forlænges.  
I sommer var der hærværk mod posterne, da 6 af postskiltene og 3 klippetænger var skruet af. 
Kommunen har leveret nye skilte, og klubben havde klippetænger på lager, så det er i orden nu. 
Folderen med poster og baneforslag ligger i foldekassen. Hvis der er nogen der ser, at der kun er få 
kort tilbage, må de meget gerne kontakte mig. Jeg har et lager og får ellers flere af kommunen. 
Den 5 årige aftale fra 2011 mellem Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og Nordvest OK om Find 
vej posterne i Vilsbøl gælder fortsat. De første 1500 foldere og senere de af Nationalparken 
betalte 3000 er brugt. Desværre fik vi i sidst i februar afslag på vores ansøgning om 4000 nye 
foldere hos Nationalpark Thy. Jeg skrev en beklagelse til Nationalparkens leder Else Østergaard og 
håbede selvfølgelig, at de kunne finde midler til at støtte vores frivillige arbejde i Vilsbøl. 
Samarbejdsaftalen omkring Thy Challenge fortsatte i 2014. Klubben får 120 kr. pr hold dog 
minimum 8000 kr. Der var tilmeldt 55 hold. Ifølge aftalen lavede klubben O-løb i Bulbjerg, udsatte 
og indsamlede 30 poster, assisterede ved start, aflæste brikker ved tjekposten i Nors og stod for 
tidtagning ved mål i Svankjær.  Flot, at 6 af klubbens medlemmer på 3 hold klarede alle 
strabadserne. Flere fra klubben hjalp og alle synes vist, at det var en spændende dag. Vi regner 
med, at samarbejdet fortsætter i år, hvor løbet afholdes den 10. oktober. Måske er der flere fra 
klubben, der vil deltage i selve løbet, og der er også brug for hjælp med posterne, ved tjekposten 
og i mål. 
For 10. gang lavede vi orienteringsbaner til Thy til lands, til vands og i luften—den 2. aug. Denne 
gang var det på Lerpytter og i Vandet Plantage. Der deltog 52 hold. Det blev som altid en god dag 
og dejligt at opleve deltagerne fra Nordvest OK, både et damehold og et herrehold, klare alle 
udfordringerne. Vi er klar til at være med i år den 1. august. Mon ikke der stiller flere hold op fra 
klubben? Disse ekstreme løb giver også synlighed for o-sporten, da orienteringsløb indgår som en 
del af løbene. Vi har da også oplevet, at der er kommet nogle til vores træningsløb for at lære 
noget mere om o-løb.  
Den 17. sept. Lavede vi et O-løb i Stenbjerg for studerende fra Århus Seminarium. Det var en del af 
et mini Adventure Race, som Flemming. Klubben fik 1000 kr.Kortet over Lerpytter blev færdig i 
løbet af sommeren. Hermann har ”solgt” det til EUC Nordvest, Thisted Gymnasium STX og HF og 
Thyhallen for 1000 kr. om året. Det bliver løbende opdateret og den enkelte institution får sit logo 
på deres eget kort.  
Kortet blev den 2. oktober brugt i forbindelse med aktivitetsdag for EUC Nordvest. Der var  
ikke så mange, der havde meldt sig til o-løb, men en meget ihærdig lærer ”skaffede” flere og flere 
hold. 2 piger kom endda og ville prøve en gang mere. Måske havde de fundet ud af, at de kunne 
ryge hele vejen rundt! Klubben tjente 500 kr. 
Den 4. januar 2015 blev der i Thyhallen afholdt Thy Indoor Multisports Race med 12 hold. 4 fra 
klubben assisterede med bl.a. O-løb på Lerpytterkort og indendørs o-løb. Mange af holdene var 
familiehold, så mange fik et o-kort i hånden og syntes, det var sjovt. Klubben tjente 1250 kr. 
 
Sponsorer. 
Den 3-årige sponsoraftale med Sparekassen Thy er blevet forlænget til 1. april 2017. Klubben får 
8000 kr. om året, kan få trykt op til 8x50 A3 kort, får trykt klubblad 2 gange årligt og kan få trykt 
andre tryksager efter behov (ca.1000 stk. pr. år). Sparekassen vil ikke være hovedsponsor til 
Påskeløb 2017, men der ligger nogle muligheder i tryksagerne. 



Vores kortsponsorer på skovkortene er fortsat: actiumplus+, Idealcombi, Thisted Bryghus, 
Dragsbæk Margarinefabrik, Skoda og Sportigan  på  Bøgsted Rende, Stenbjerg, Tvorup Øst, Tved, 
Vandet og Vilsbøl kortene.  
På det nye sprint kort over Lerpytter er Håndværkervinduer sponsor. 
Sponsorerne har en samlet annonce i Klubbladet. Til de åbne løb er der fremstillet sponsorskilte, 
som hænges på opslagstavlen på stævnepladsen. 
Ansøgningen i april til Thisted Forsikrings Lokalsikringspris om 13.500 kr. til anskaffelse af 
elektronisk udstyr til brug for Sprintorientering i skolerne blev afslået.  
JK Automater udlodder desværre ikke mere. 

Løb i året, der gik. 

I 2014 afholdt vi Klitløb i Hjardemål Klitplantage den 22. juni med 111 deltagere. Også denne gang 
var der mange på de lange baner. Næsten en tredjedel løb de lange baner på 20 km. og 15 km.  
Den 19. oktober afholdt vi Nordjysk dag i Nystrup Klitplantage med 99 deltagere. Der var stor ros 
til hele arrangementet, korttegner, banelægger og igen en gang til vores super kiosk. 
 
2015 og fremover. 
Den 14. maj arrangerer Nordjyllands Skovkarle i samarbejde med klubben Nordjysk Stafet i Vilsbøl. 
Jeg håber, at der også fra Nordvest OK vil være flere hold, der deltager.   
Den 20. september skal vi afholde Op/ned match 1./2. div. I Nystrup. Lone er stævneleder og 
Hermann banelægger.  Da vi om lørdagen skal løbe Op/ned match i Bulbjerg skal der planlægges 
noget omkring startlister med indtastning af brikker og opstilling af stævneplads. På sidste 
klubledermøde var der stor ros til Ålborg OK og Nordvest OK, fordi de laver dette 2 dages 
arrangement og terminslisteadministratoren har skrevet til eliten og u-landsholdstrænerne og 
gjort opmærksom på disse 2 løb i rigtig gode skove. I 2016 skal vi arrangere NJ-Lang den 22.april i 
Bøgsted Rende, hvor Steffen Alm er banelægger. 
Den 19. juni planlægges Klitløb.  
I 2017 afholder vi Påskeløb den 13.-15. april sammen med Mariagerfjord OK.  
 
Resultater i 2014 
Klubbens medlemmer har opnået mange fine resultater til bl.a. DM løb, Jysk-Fynsk 
Mesterskabsløb, Nordjysk 2-dages, Påskeløb, Divisionsmatcher, NOU-løb, Læsø 3 dages.  
I DM sprint blev det til bronze til Mette Edsen. Stort til lykke. 
Vi blev i 3. division og fra i år er 3. og 4. division lagt sammen. Vi skal i 2015 konkurrere mod 
Mariagerfjord OK, Kaski, Randers OK/Djurs og VestjyskOK/Holstebro. 
 
Til lykke til Klubmestrene 2014: 

 D 13-15:  Amalie W. Vestergaard                    
 D 19 B  :  Lone Højbak   H 19 A :  Henrik Overgaard 
 D 40     :      Mette Edsen                   H 40     :  Torben Karlshøj 
 D 50     :      Susanne Karlshøj               H 50     :  Leif Hansen 
 D 60     :      Anna Jørgensen                 H 60     :  Hans Møller              
                                    
Til årets Klubfest fik Jane Thode Jensen aktivitetspokalen.    

Der skal lyde en stor tak til alle klubmedlemmer for jeres indsats i 2014 og en tak til bestyrelsen for 
godt samarbejde i det forløbne år.                                                                                     
Jane Thode Jensen         

 
Bemærkninger til formandens beretning: 
Tove Marie Klemme: En positiv og optimistisk beretning. 
Ole Bernth Jensen: Utrolig fint arbejde i bestyrelsen, bl.a. med deltagelse i diverse møder. 



Jens Roesgaard: Vedrørende mountainbike-O - det har været prøvet før, og er nemt at lave. 
Jørgen Nørmølle: Vedrørende mountainbike-O - det er OK at tage det op efter O-Camp i april 
måned 2015. 
Hermann Jensen: Vi kan evt. bruge vores kontakt til Flemming Søvndal, til at tiltrække nye 
medlemmer fra mountainbike sporten. 

 
Beretning fra trænings- og skovudvalget: 

Sidste sæson har aktivitetsmæssigt lignet de foregående år startende i januar / februar med tre 
vintertræningsløb med få poster i skoven – efterfulgt af diverse træningsløb samt 6 
klubmesterskabsløb fra starten af marts frem til sæsonafslutningen i november. 
Forud for sæsonen 2014 fik jeg flere afbud til banelægger-opgaverne til både TR- / KM-løb og 
valgte efterfølgende i samråd med bestyrelsen at ændre antallet af klubmesterskabsløb fra 8 til 6 
årlige løb, hvoraf de 4 bedste er tællende til det samlede resultat. Det har givet en lidt anden og 
intensiv form, hvor der nu kun er plads til to misser.  
Der har i 2014 i gennemsnit været 18 deltagere pr. klubmesterskabsløb (inkl. banelæggere). 
Antallet af klubmesterskabsløb for 2015 fastholdes på de 6 løb, og jeg vil i efterårets 
træningsprogram forsøge at inddrage flere af de nye medlemmer som banelæggere for at 
kompensere for løbende afbud til denne opgave. 
Ellers har deltagerantallet til træningsløb generelt ligget på ca. 15-25 deltagere pr. løb, så der er 
plads til flere i skoven... 
Kontakten med Skovdistriktet omkring skovtilladelserne har fungeret fint det seneste år, hvor der 
ikke har været de store problemer med at få skovtilladelser til vore klubløb med op til 25 
deltagere. 
Stor tak til banelæggerne for gode og varierede baner i løbet af året. 
Henrik Overgaard 

Beretning fra kortudvalget: 

Min korttegning har i 2014 næsten udelukkende været koncentreret om Nystrup kortet, jeg har 
været derude mange gange og har haft noget besvær, på et tidspunkt fik jeg lov til, at anskaffe et 
nyt Cowi materiale, det blev jeg glad for, men det betød så at jeg måtte igennem noget af det en 
gang til, det betød også meget, at jeg på et tidligt tidspunkt, af Bjarne fik at vide, hvilken områder 
han ville bruge, så jeg kunne se på dem først, samtidig i 2014 blev der fældet en hel del i visse 
områder, det ligger nu og venter på flisning, vi må så i år holde øje med hvornår det bliver gjort, 
ellers kan Hermann også blive generet i sit valg af baner til hans løb i år. Jeg mangler meget endnu 
i Nystrup, skovdriften har ændret sig og terrænet bliver mere diffust, stier og hugninger bliver 
mere utydelige, så jeg synes det er svært. 
Men så bliver jeg tilfreds, når det ender med at løbet går godt, og jeg synes at NJ-dag blev et lille 
hyggeligt stævne. 
Hermann har i 2014 været i Vandet plantage fire gange, og så har han fået tegnet et nyt sprintkort, 
der hedder Lerpytter. 
Og så har vi fået en ny korttegner, Hans Møller har fået anskaffet nyt Cowi grundmateriale over 
Skyum Bjerge, og han vil så til at tegne et nyt kort, det bliver da spændende at se hvordan det vil 
gå med rekognosceringen, det rentegningsmæssige har han jo et professionelt forhold til. 
Mandag aften ringede John Holm, formanden for DOF´s kortudvalg til mig, og spurgte om jeg 
kunne komme til DOF´s repræsentantskabsmøde i Middelfart d. 7 marts, jeg var blevet indstillet til 
at være ”Årets Kortprofil” jeg måtte så sige, at det kunne jeg ikke, da jeg forventer at være indlagt 
på Skejby sygehus, men så ville han finde en anden lejlighed. 
Tak til dem der har hjulpet med kortegningen i 2014.  
 Henning Olesen 

 



Beretning fra ungdomsudvalget/uddannelsesudvalget: 

Der er jo ikke så mange unge i Nordvest OK, så aktiviteterne har primært været Signe og Jens der 
har deltaget i kursus i junior eliten og nordkredsen. Både weekendkurser og sommerlejre. 
Vigtigt at vi stadig prøver at fastholde de unge, samt snakker med dem til vores træningsløb. 
 Signe har lavet nogle fantastiske træninger på Lerpytter kortet i november og december, de var 
rigtigt godt besøgt og alle synets det var fedt at løbe dem, STOR ros til Signe for træningerne. 
 Det er vigtigt at vi fortsat laver baner til begynderne til vores lørdags træninger. 
 Kristian 
 

 

 

Beretning fra PR- og blad udvalget: 

 

Nordvest Orientering er ikke det der har fået mest spalte plads i det forløbne år. 
Vi har haft nogle gode resultater, som Jane har nævnt, det er bare ikke kommet i avisen.  
Jeg kan kun opfordre til, at I tager billeder af evt. præmieoverrækkelse eller andet der kunne være 
relevant at få i avisen. Send det til mig og jeg skal formidle det videre til Nordjyske. 
PR for klubben er ikke kun de resultater vi løber os til, men også den synliggørelse vi får i 
forbindelse med Find vej Dagen, Thy Race og anden, samt at vi alle er små ambassadører for 
klubben, er mindst lige så vigtig.  
Før Find vej Dagen sidste år, skrev Birthe Møller et fint indlæg til avisen, dette kom i avisen, dog 
vist nok i en revideret udgave. 
Det synes jeg vi skal gøre igen i år, men det kommer jeg ind på når jeg fortæller om Find vej dagen. 
Klubbladet Opfanget udkom, som det plejer, 2 gange sidste år. 
Jeg synes der har været nogle gode indlæg fra flere af klubbens medlemmer, Tak for det! 
Men yderlige ideer og forslag til, hvad vi kan bruge klubbladet er meget velkommen, der er nemlig 
ingen begrænsning på antal af sider i bladet. 
 Susanne Karlshøj 
 

Beretning fra materiel:  

Igen i år var der ikke lys på materiellageret da jeg skulle lave optælling, heldigvis var det 
denne gang kun HFI relæet der var slået fra, så det var let at rette.   
Der er kommet et tunneltelt og et oklahomatelt til i løbet af året og et ny klubbanner med  
stang og skruefod.  
Ved optælling har det vist sig, at en del af de rød/hvide snitslinger var tæret væk, så de 

kun var plaststumper tilbage, det ser dog ud til at være nogle nyere snitslinger der var 
kommet til senere, og som åbenbart var af dåligere plastik kvalitet end de gamle.  Antallet  
af rød/hvide snitslinger er derfor reduceret fra 116 til nu 94 stk.  
Der mangler vejledning ved den ene af de selvoppustelige liggemåtter. 
De mange SparThy plastposer har været i brug, og er derfor forsynet med forskellige  
påtegninger.  
Senere på generalforsamlingen blev jeg kontaktet af Jane der sagde, at det nye klubbanner 

fejlagtig var afleveret på lageret ved en tidligere oprydning efter et af vore egne åbne løb  
og at hun regner med at opbevare det hjemme, så det er let at tage med til udenbys åbne 

løb. Det er derfor slettet på lagerlisten. 
Erik Hedegaard Jacobsen 
 

Beretning fra løbstilmelder: 

Tilmeldinger  

15 I forhold til 2013 er der et fald på antallet af tilmeldinger til åbne løb. 



 2009 2010 2011 2012 

 

2013 2014 

Starter 316 335 328 323 325 302 
Fordelt på løbere 40 36 43 38 40 

 
38 
 

 

Udenlandske løb er ikke talt med. 
Som sædvanligt skyldes en stor del af starterne familien Edsen. De har tilsammen  110 af de 302 
starter, hvilket er 36 %. I 2013 var det 31%. 
 
Top 10 listen ligner den fra sidste år: 
 Starter 

2009 

Starter 2010 Starter 2011 Starter 2012 Starter 2013 Starter 2014 

 

Mette Edsen 23 26 27 24 31 30 
Jens Edsen 18 28 27 25 24 30 
Kristian Edsen 26 34 34 27 28 27 
Hermann P. 
Jensen 

14 19 14 19 24 23 

Jane Thode 
Jensen 

14 19 16 18 24 23 

Signe Edsen 30 35 38 24 8 21 
Steffen Alm    26 13 11 
Henning 
Jørgensen 

 15 9 14 13 9 

Else Roesgaard    7 11 9 
Jens Roesgaard    7 11 9 
Henning 
Olesen 

12 17 13 10 14 8 

Anna 
Jørgensen 

   4 12 8 

Lone M. Jensen    11 8 8 
Leif Hansen 12 13 16 10 7 8 
Ole Bernth 
Jensen 

   8 7 8 

Anette B. 
Hansen 

9  11 8 6 7 

Rasmus Thode 
Rask 

   3 3 7 

Annette Møller    4 5 6 
Morten Schiøtt    5 5 5 
Bjarne Krogh    4 5 5 
Lise Thode 
Schiøtt 

   5 2 5 

Susanne 
Karlshøj 

   7 7 4 

Torben 
Karlshøj 

   7 10 3 

Erik Hedegaard    4 6 3 
Peter Thode 
Loft 

   3 3 
 

3 



Maja Thode 
Rask 

    3 3 

Dagmar Tange    6 9 2 
Birthe Møller     9 2 
Lone Højbak      2 

 
Morten 
Lyngaard 
Pedersen 

    1 2 

Christian Krogh 14    3 1 
Agneta Geisler      1 
Anders Brolev      1 
Frederik Brolev      1 
Hans Møller     2 1 
Michael 
Kristensen 

     1 
 

Troels Krogh    1 2 0 
Flemming 
Søvndal 
Nielsen 

    2 0 

Henrik 
Overgaard 

    2 0 

Regitse Hansen    3 1 0 
Kathrine B. 
Jensen 

    1 0 

Tove Marie 
Klemme 

    1 0 

Amalie Würtz 
Vestergaard 

   6  0 

Jan Würtz 
Andersen 

   5  0 

Lise Tange    3  0 
Gerda 
Vangsgaard 

   1  0 

Flemming 
Vangsgaard 

   1  0 

I alt    323 325 302 

 
Hermann 

Bemærkninger til udvalgenes beretninger: 

Jens Roesgaard: Skal der laves børnebaner til træningsløb?  
Henrik Overgaard: Der skal være børnebaner. 
Hermann Jensen: De er trælse at lave, men de skal være der. 
Jørgen Nørmølle: Vedrørende PR – det er svært med spalteplads for alle klubber, ikke kun 
 Nordvest OK 
Signe Edsen: Vi skal huske at tage os godt af ungdomsløberne når de kommer til 
træningsløbene, de ser op til os, fordi vi er gode til at løbe O-løb. 
Der blev spurgt ind til, hvem der ejer Skyum Bjerge mht. korttegning. 
 



Pkt3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
Bemærkninger til regnskabet: 
Ole Bernth Jensen: Der står 0 kr ud for klubweekend, betyder det at der ikke bliver en 
klubweekend i 2015. Syntes at bestyrelsen skal overveje at genoptage denne aktivitet. 
 

Pkt.3 Gennemgang af budget for år 2015 

Budgettet blev gennemgået og godkendt. 
 
Pkt.5 Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2015. 
 
Pkt.6 Behandling af indkomne forslag 

Hermann Jensen havde indsendt et forslag om 7 baner ved klubmesterskabsløb i stedet for 6, og 
flytning af klassen H60 til bane 3, samt oprettelse af klasserne H70 og D70, hvor H70 placeres på 
bane 4, og D70 placeres på den nye 3km svær bane. 
 
Forslaget blev gennemgået og diskuteret, med følgende kommentarer: 
Voldsomt når man ser på antallet af løbere både på de eksisterende baner, og i de eksisterende 
klasser. 
En H70 løber gav udtryk for, at han helst ville løbe den bane han skal efter de nuværende regler. 
 

Pkt.7 Valg af formand(ulige år) 

Jane Thode Jensen blev genvagt 
 
Pkt.8 Valg af bestyrelse 

Susanne Karlshøj, Henrik Overgaard, Kristian Edsen og Lone Jensen blev genvalgt 
 
Pkt.9 Valg af 2 suppleanter 

Lise Tange og Mette Edsen blev genvalgt 
 
Pkt. 10 Valg af 2 revisorer 

Gerda Vangsgaard og Bjarne Krog blev genvalgt 
 

Pkt. 11 Valg af revisorsuppleant 

Jørgen Nørmølle blev genvalgt 
 
Pkt. 12 Informationer fra bestyrelsen 

Find vej dagen: 

For 4. gang afholdes der landsdækkende Find vej Dag. 
I år bliver det lørdag den 25. april kl. 13-15 i Vilsbøl Plantage. 
Vi har valgt den lille pakke (forpligtiger os ikke til at holde rekrutterings arrangementer efter) 
Nyt i år er, at der er fokus på mobilen, derfor skal der laves der en mobil quiz bane. Banen er kort 
(500m – 1000m) og består af 5 poster med laminerede postskilte, som vi får blandt vores 
materiale. På disse er en kode, som tastes ind på mobilen og spørgsmålet besvares. 
Vi kan vælge at bruge de faste poster, eller vi kan lave en bane udelukkende til mobil quiz løbet.  
Alle deltagere der svarer rigtigt på alle spørgsmål deltager i lodtrækningen af en iPhone 6. 
Derudover deltager alle (hver person) i lodtrækningen om 4 gavekort a´ 2500 kr til Dayz Resorts. 
Derfor er det vigtigt vi får navn og adr. (mail adr.) på alle. 



 
Hjælp til Find vej dagen. 
Ligesom tidligere år har klubben brug for medlemmernes hjælp. 
Det der ligger fast er at Hermann laver banerne(let på 3 og 6 km, samt baner for klubbens 
medlemmer).  
Susanne laver Mobil quiz banen. 
Else Roesgaard tager sig af plakaterne.  
Vi får 500 flyers. Disse lægges forskellige steder, alle opfordres til at komme med forslag til 
relevante steder.  
Birthe Møller: PR 
Dagmar: Frugt, evt. gulerødder. 
Vand: Susanne. 
Instruktion: Signe, Jens. 
Diverse materialer får vi den 7. marts.  
 
Påskeløb 2017 

Stævneledelse: 

Stævneledere: 
Jørgen Blom, MF 
Lone Marianne Jensen, NOK 
Øvrige medlemmer: 
Keld Østergaard, MF 
Erik Nielsen, MF 
Jane Thode Jensen, NOK 
Kristian Edsen, NOK 
 
Økonomi: 

Overskud fordeles 50/50, ved rimelig fordeling af funktioner/funktionsledere 
Hytteleje fordeles med 2/3 til MF og 1/3 til NOK( MF forsøger at få kommunalt tilskud) 
 
Fordeling af funktioner: 

Stævnekontrol? 
Overdommer? 
Sekretariat – Keld Østergaard, MF 
Økonomi – NOK 
Sponsorere/præmier – NOK, Jane og Lone 
Skovkontakt – NOK, Herman og Henrik 
Korttegning – 1.etape – NOK, Henning Olesen 
 2. og 3.etape – MF, Arne Pedersen og Erik Flarup 
Banelægning – 1.etape – NOK, Herman og Henrik, banekontrollant Per Korsbæk 
 2. og 3. etape – MF, banekontrollant Steffen Alm og ? 
Fortræning – NOK, Ole, tirsdag Bøgsted Rende, ? onsdag, Vilsbøl 
Stævnekontor – Jørgen Blom og Lone Jensen 
Mål og beregning – MF, Keld Østergaard 
Speakning - ? evt Lars Klode 
Start 1 – MF, Arne Pedersen 
Start 2 – NOK, Bjarne Krog? 
Åbne Baner – NOK ? 
Børnebaner – NOK, Susanne Karlshøj 
Kiosk – NOK, Dagmar Tange 
Pionerer(stævneplads og væske) – MF, Erik Nielsen 



Parkering – NOK, Erik Hedegaard? 
Børne parkering – NOK, Lise Tange? 
Præmieceremoni  - NOK 
 
Mandskab fordeles klubvis, evt. udfyldt på tværs af klubberne 
Jane undersøger vedr. samaritter – hun er i gang 
Erik Nielsen undersøger priser på kiosktelt og toiletvogne, begge dele evt. med opsætning og 
nedtagning 
 

Kort og terræn: 

1.etape –Tved 
2. og 3. etape – Tvorup Øst, nord og syd(stævneplads fastlægges ved besøg april 2015) 
 
Tidsplan: 

Næste møde april 2015, det vigtigste er korttegning og skovtilladelse 
 

Bemærkninger til information om Påskeløb 2017: 
Undersøge om Flemming Søvndals hjælpere til hans arrangementer evt. kan hyres som hjælpere 
ved påskeløbet. De har stor erfaring i sådanne arrangementer. 
Kan vi evt. bestille vandflasker med logo? Anette Møller forhørte om prisen i Sjørring Idræts og 
Kulturcenter, og det viste sig at være omkring 4kr pr. flaske. I så fald skulle de sælges fra kiosken. 
 
Pkt. 13 Eventuelt 

Jane Thode Jensen: Har to gratis biletter til Thy Awards. Eventuelt frivillige til hjælp ved diverse 
opgaver, kan tjene 100kr til klubben pr. mandetime.  
 
Susanne Karlshøj: Der skal snart bestilles nye løbedragter. Vi skal som minimum bestille 10 stk. af 
hver del. Som noget nyt, kan man få løbeblusen med korte ærmer, og desuden i en damemodel 
som er figursyet. 

 
Referent Lone Jensen 


