
Referat fra generalforsamlingen i Nordvest OK 24. februar 2016  

21 deltagere  

Pkt. 1 Valg af dirigent:  

Jørgen Nørmølle blev valgt 
 
Pkt. 2 Formandens beretning – herunder beretning fra udvalgene: 

 

Formandsberetning 2016: 

2015 har været et begivenhedsrigt år, der sluttede med en super fin og spændende Klubaften med den 3 x 
VM- guldmedaljevinder, Maja Alm. En interessant og lærerig aften. Dejligt at Maja ville komme og holde en 
aften for os. 
Der har i årets løb været afholdt ca. 28 løb og en rigtig god Klubtur til Kollerup. Det er ikke kun klubbens 
medlemmer, der har deltaget i trænings-og klubmesterskabsløbene. Vi har ofte haft besøg fra andre 
klubber. O-løberne ved, at vores o-kort er rigtig gode og at der bliver lavet gode baner til vores løb. 
 Klubmestrene i  2015 blev: 
 D 19:     Signe Edsen                              H 19 A :  Henrik Nørmølle 
 D 50:     Mette Edsen                              H 50    :   Leif Hansen  
 D 60:     Dagmar Tange                          H 60     :  Jens Roesgaard                                       
  
Til årets Klubfest blev der uddelt flere pokaler: 
 Signe Edsen fik Nordvest OK’s  Aktivitetspokal bl.a. for sin ungdomstræning og Klubturen.    
 Lone M. Jensen fik NOU’s Lederpris 
 Andrea Højbak fik NOU pokal for D 13-14      
 Andreas Højbak fik NOU pokal for H 13-14 
 Signe Edsen NOU pokal D 17-20                      
Jens Edsen NOU pokal H 15-16 
Til lykke klubmestre og pokalvindere. 
 
Mange af klubbens medlemmer har deltaget i åbne løb og har opnået mange fine resultater til bl.a. DM løb, 
Jysk-Fynsk Mesterskabsløb, Nordjysk 2-dages, Påskeløb, Divisionsmatcher, NOU-løb, Skawdyst.  
Steffen vandt DM Guld i DM Lang, DM sølv i DM Ultralang og DM Nat og DM Bronze i DM mellem. Derfor 
fik han også ved Thy Awards den 5. februar  en Påskønnelse fra Thisted Kommune.  Signe vandt bronze i 
DM Sprint. Stort til lykke til Steffen og Signe. 
 
Vi blev i 3. division og skal i 2016 konkurrere mod Kaski, OK Vendelboerne,  Randers OK/Djurs og Vestjysk 
OK og mon ikke også Rold Skov OK. 
 
Afholdte løb i 2015. 

I 2015 afholdt Nordjyllands Skovkarle i samarbejde med Nordvest OK Nordjysk Stafet i Vilsbøl den 14.maj. 
Det var en rigtig fin dag: dejlig stævneplads, gode baner, fin publikumspost og et fantastisk vejr. Der var 35 
hold heraf 7 fra Nordvest OK. 
Den 20.september afholdt vi Op/Ned match 1.-2. div. i Nystrup Plantage med 274 deltagere. Der var stor 
ros til hele arrangementet, korttegner, banelægger og igen en gang til vores super kiosk. 
Dagen før var der Op/Ned match 2.-3.div. i Bulbjerg. Ålborg OK havde ønsket at lave løbet om lørdagen, 
men vi havde været lidt betænkelige ved dette 2- dages løb. Ville vi få det materiale: poststativer og 
brikker, som vi skulle bruge og fik vi det til tiden? Vores betænkeligheder blev til virkelighed. Da Ole og 
Lone skulle hente materiel manglede flere NOU-stativer og ikke alle Aalborgstativer var der. Heldigvis 
havde vi selv de manglende poststativer. Da vi skulle have O’erne med hjem fra Bulbjerg, var de blevet kørt 



til Ålborg! Jo, det var ikke så sært, hvis der var frustration også ved start! Vi var enige om, at der manglede 
noget koordination i Aalborg OK.  
 
Klubben  
Nordvest OK har 79 medlemmer. Vi er alle blevet et år ældre siden sidste generalforsamling og det betyder, 
at der nu kun er ca.44% mod sidste års 50%, der er, mellem 25 og 59 år.  
Hvis klubben ikke skal sygne hen, er det vigtigt at få nye medlemmer. Vi har læst om, set til løb og hørt på 
bl.a. Klubledermøder om den meget store medlemsfremgang specielt af børn, som der har været i Rold 
Skov OK. Når vi spørger formand Ole Jensen om, hvad de har gjort, siger han hver gang:” Find vej, Find vej 
og Find vej”. Gået lidt mere på klingen tilføjer han:  ” og så en smule held”.  
Vi ser også Find vej dagen som en mulighed for at lave pr og måske få nye medlemmer. I 2015 var der ca. 
60 deltagere. I år har vi igen tilmeldt os Find vej dagen den 30. april. Vi skal også alle blive ved med at 
reklamere over for venner og bekendte for den idræt, vi så godt kan lide. 
Men er det nu nok? Mange klubber er med i DOF’s Klubudviklingsprojekt og har haft enten et 
bestyrelsesmøde og/eller et medlemsmøde med Gert Nielsen.  Jeg får jævnligt mail fra Gert, hvori han 
fortæller, hvornår han kommer på disse kanter. I den sidste mail fortalte han, at Troels Kanstrup Brogaard 
er blevet uddannet Træner 1. Han opfordrer til, at vi, når Troels kommer hjem fra HNIE til sommer, 
inddrager ham i klubbens aktiviteter, f.eks. i ”Løb og leg/Minitræning” for de yngste medlemmer eller 
tilsvarende aktiviteter. I bestyrelsen har det ikke været vores første valg at holde møde med Gert, men 

hvad mener I? Vi har talt om, at Find vej Dagen skal følges op med 3-4 løb på  hverdagsaftener i Eshøj. Vi 
har også fortsat planer om at prøve med nogle MTB O- løb. Nogle klubber satser også på de unge voksne, 
og vi kunne måske lave orienteringsløb på Lerpytterkortet for de firmaer/institutioner, der ligger i 
nærheden af Thyhallen. 
Som vi kunne læse i sidste nummer af Orientering, satser DOF meget på Skoleorientering. Der er nyansat en 
Skoleorienteringskonsulent, og der er allerede kommet materiale ud til klubberne. Der skal tegnes 
skolekort, og der vil blive arrangeret en Skolernes Find vej Dag. Vi skal ikke nå det hele i 2016. Der er afsat 3 
år til projektet. Hvor meget kan/skal Nordvest OK? 
 
Skovly: Da vi hørte, at børnehaven, Skovly skulle lukke, var der flere klubmedlemmer, der talte om 
muligheden for at kunne bruge Skovly som klubhus. Jeg kontaktede kommunen. Da Naturstyrelsen ikke 
ønskede at overtage bygningen, var kommunen indstillet på nedrivning. I oktober modtog forvaltningen en 
skrivelse fra en række interessenter, som ønskede at overtage bygningerne fra Thisted Kommune. 
Interessenterne ønsker at etablere en forening, der kan overtage bygningerne, hvorefter de vil leje 
bygningerne ud på dagsbasis til private og kommunale dagtilbud , skoler og foreninger. Der var en række 
ting, der skulle afklares og der er ikke kommet nyt i sagen. 
 
EMIT mm: 

I løbet af foråret opdagede vi, at flere af EMIT-postenhederne viste et nr.99 og det er tegn på, at batteriet 
var ved at dø. Lige før sommerferien afleverede jeg 26 EMIT postenheder hos Søren Theilgaard fra Aalborg 
OK. Han satte nye batterier i for 150 kr. pr. stk. Vi håber, at de nye batterier holder længe. Søren har også 
sat nye batterier i alle NOU’s postenheder. 
 
Samarbejdsaftaler mm. 

Aftalen mellem Thisted Kommune og Nordvest Orienteringsklub om de faste poster i Eshøj er blevet 
fornyet til 1. sept. 2019. Vi har fået 8.000 kr. for denne 5 årige aftale. En lille nedgang i forhold til den sidste 
aftale. Også i år har der været hærværk, idet post 46 er blevet fjernet og forsøgt brændt. Jeg har foreløbig 
sat kryds over posten på de kort, der ligger derude. Når kortet igen skal revideres kan posten fjernes fra 
kortene og baneforslagene.  



Folderen med poster og baneforslag ligger i foldekassen, der desværre er defekt. Det store skilt ved p-
pladsen meget dårligt og ikke længere korrekt. Jeg har spurgt kommunen, om der kunne komme et nyt op, 
men det er ikke lykkedes endnu. 
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 udløber i år. Der er via støtte fra Nordea-fonden nu mulighed for at få opdateret 
eksisterende projekter og få nye foldere, men inden skal kortet revideres. Ifølge de planer, som 
Naturstyrelsen har, går skovningsmaskinerne i gang i Vilsbøl i år. Derfor er det ikke muligt at revidere kort 
til en ny folder og ansøge om at få opdateret projektet, før de er færdige derude. 
Samarbejdsaftalen omkring Thy Challenge fortsatte i 2015. Klubben får 120 kr. pr hold dog minimum 8000 
kr. Der var tilmeldt 48 hold. Denne gang var starten på O-løbet i Bulbjerg helt oppe på toppen, og 
deltagerne kunne tage de 10 poster i vilkårlig rækkefølge. Derudover udsatte og indsamlede vi 23 poster, 
assisterede ved start, aflæste brikker ved tjekposten i Nors og stod for tidtagning ved mål i Vorupør. Flere 
af klubbens medlemmer bl.a. de 2 Nordvest OK mixhold klarede alle strabadserne, og hjælperne fra 
klubben syntes, at det var en spændende dag. Vi regner med, at samarbejdet fortsætter i år, hvor løbet 
afholdes lørdag den 15. 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 11. gang lavede vi den 1. august orienteringsbaner til Thy til lands, til vands og i luften. 
Denne gang var det i Stenbjerg Klitplantage. Der deltog 56 hold. O-løbet lå meget tidligt på løbet, og vi fik 
den erfaring, at når det gør det, vil en free-order bane give mere spredning på holdene end en alm. bane. 
Den erfaring har vi videregivet til Flemming Søvndal. Det blev som altid en god dag og dejligt at opleve 
deltagerne fra Nordvest OK, både et damehold og et herrehold og NOK’ere på andre hold klare alle 
udfordringerne. Vi er klar til at være med i år den 6. august. Disse ekstreme løb giver også synlighed for o-
sporten, da orienteringsløb indgår som en del af løbene.  
Den 24. sept. lavede vi et O-løb i Stenbjerg for 18 studerende fra Århus Seminarium. Det var en del af et 
mini Adventure Race, som Flemming Søvndal arrangerede. Klubben fik 1000 kr. 
Kortet over Lerpytter blev revideret i sommer, og EUC Nordvest, Thisted Gymnasium STX og HF og 
Thyhallen har betalt 1000 kr. hver for kort med deres eget logo.  
 
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). Lone og jeg har haft møde med Sparekassen om Påskeløbet 2017. De har 
udover at trykke 2000 flyers givet tilsagn om at ville levere 250 stk. små præmier til Børnebanerne, trykke 
3x250 stk. A4 kort til børnebaner samt 2x500 stk. A4 kort til fortræningsløb. Vi synes, det er en rigtig fin 
aftale. 
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 Lerpytter kortet er Håndværkervinduer sponsor. 
Sponsorerene har en samlet annonce i Klubbladet. Til de åbne løb er der fremstillet sponsorskilte, som 
hænges på opslagstavlen på stævnepladsen. 
Ansøgningen i november til Thisted Bingocenter om at få del i deres overskud blev ikke efterkommet. 
Vi har fået afslag fra Nationalpark Thy på en ansøgning om sponsorat til Påskeløb 2017, men vi har fået 
tilsagn om 5.000 kr. til en annonce på Påskeløbsflyeren. 
  
 
2016 og fremover. 
I 2016 afholder vi Klitløb og Nordjysk Lang den 19. juni i Bøgsted Rende og Tvorup. 
Det skulle have været 2 selvstændige løb, idet Nordjysk Lang skulle være afholdt den 22. april. 



Da der afholdes DM sprint i Haderslev den 22. april og flere fra de nordjyske klubber plejer at deltage i DM 
løbene kontaktede vi NOU’s formand, Jes Mose. NOU’s forretningsudvalg foreslog, at vi kunne lægge de 2 
løb sammen. Der er udarbejdet og vedtaget et forslag til baner. Steffen Alm er begyndt at lave baner. 
Den 23., 24. og 25. september har vi booked Søhytten ved Førby Sø til en Klubweekend. Det vil være rigtig 
dejligt, hvis vi kunne nedsætte et lille udvalg. 
I 2017 afholder vi Påskeløb den 13.-15. april sammen med Mariagerfjord OK.  
I 2018 skal vi arrangere Nordjysk Dag den 21. oktober. 
Der skal lyde en stor tak til alle klubmedlemmer for jeres indsats i 2015 og en tak til bestyrelsen for et godt 
samarbejde i det forløbne år. 
Jane 

 

Bemærkninger til formandens beretning: 
Erik Hedegaard: Ved det sidste stævne hvor stævnepladsen var ved Skovly, havde vi parkering ved 
Savværket – denne mulighed er efterfølgende blevet afspærret, hvordan kan det være? Jane undersøger. 
Jens Roesgaard: En fin beretning med god orientering om fremtidige arrangementer. Syntes ikke i klubbens 
nuværende situation med en høj gennemsnitsalder, at der er brug for besøg fra Gert Nielsen igen. 
Signe Edsen: Vil gerne stå for træningen i forbindelse med klubturen i september 2016. 
 
 
Beretning fra Trænings- og skovudvalget: 

Sæsonen 2015 har aktivitetsmæssigt lignet de foregående år med tre vintertræningsløb i januar / februar – 
efterfulgt af diverse træningsløb samt 6 klubmesterskabsløb fra starten   af marts frem til 
sæsonafslutningen midt i november. 
Deltagerantallet til klubløbene har generelt ligget på ca. 15-25 deltagere pr. løb, så der er stadig plads til 
flere i skoven...  
Forud for sæsonen 2014 blev antallet af klubmesterskabsløb ændret fra årlige 8 til 6 KM-løb, så der nu er to 
mindre end tidligere, men samtidig er der kun reduceret et af de tællende. Efter to års erfaringer med den 
nye løbsform er der fra flere sider givet udtryk for, at banelæggeropgaven med 90 point er for lidt, da den 
for mange i konkurrence-øjemed ikke kan være tællende i det samlede regnskab. 
Træningsudvalget har derfor i samråd med bestyrelsen besluttet at ændre dette til 95 point gældende fra 
den nye sæson, så det stadig er attraktivt at lave baner til disse løb.  
I løbet af året har der været en del kontakt med Skovdistriktet, som har fungeret rigtig fint. Det har både 
været i forbindelse med skovtilladelserne til vore egne løb, men også omkring skovtilladelser, P-områder og 
fældningsplaner i skovene til Påskeløbene i 2017. 
Vi har også deltaget i et møde med Ole Husen fra DOF’s Skovudvalg sammen med de øvrige nordjyske 
klubber, der er i kontakt med NST Vendsyssel, Thy og Himmerland. Vi talte både omkring den nye 
skovaftale, zoneringer samt hinandens erfaringer med skovtilladelser mv. For NOK’s vedkommende 
fungerer det rigtig godt. 
Stor tak til banelæggerne for gode og varierede baner i løbet af året. 
Henrik Overgaard 

 

Bemærkninger til beretningen fra Trænings- og skovudvalget: 
Erik Hedegaard: Kan vi nøjes med 3 gældende løb i forbindelse med KM-løb? – tages op i bestyrelsen. 
 
Beretning fra kortudvalg: 

Jeg synes det er noget forunderligt, når jeg næsten kan genbruge min beretning fra sidste år.  



Min korttegning har i 2015 næsten udelukkende været koncentreret om Nystrup kortet, jeg har været 
derude mange gange og har haft noget besvær, både i 2014 og 2015 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. 
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 op og ned matchen forløb 
rigtig fint, det var rigtig skønt at opleve. 
Ved nogen tilfældigheder, har jeg opdaget 3 steder i Bøgsted Rende, hvor der er sket ændringer, det har jeg 
så arbejdet noget med, desværre er jeg endnu ikke blevet færdig med den sydligste del, hvor jeg kun er 
nogenlunde tilfreds med kurverne, hvis banelæggerne render ind i noget der ser mærkeligt ud, vil jeg gerne 
have et praj. 
Legindbjerge ser jeg på løbende, når jeg engang imellem opdager noget. 
Nu er jeg begyndt i Tved, det forekommer som en stor opgave, med nyt kurvemateriale, og så med alt det 
fældning de siger at de vil lave, det er ikke nemt at overskue hvor langt de kommer med det inden påsken 
2017, desværre rammer vi meget skævt ind i deres fældningsterminer, jeg håber så at det så ser bedre ud i 
Tvorup. 
Jeg ved ikke helt, hvor meget korttegning Hermann fik lavet i 2015, men ved stafetten i Vilsbøl hørte jeg 
ingen klager over kortet, så det må være godt. 
Jeg ved heller ikke hvor langt Hans er nået i Skyum Bjerge. 
Tak til dem der har arbejdet med kortegningen i 2015.  
 Henning Olesen 

 

Bemærkninger til beretning fra kortudvalg: 
Jens Roesgaard: Har lagt mærke til de mange fældninger i Vandet Plantage – ved Hermann hvad planen er 
for plantagen? Hermann: Der bliver ryddet op i foråret 2016. 
 

Beretning fra Ungdomsudvalg: 

 

Aktiviteterne i ungdomsgruppen har sidste år bestået i deltagelse i U2 kurser samt sommerlejr. 
Jens, Andreas og Adrea har været på weekend kurser og Jens har været på sommerlejr. 
Signe har været med som leder på U2 kurser. 
Signe og Jens har desuden deltaget i træning i TC nord. 
DOF har nedlagt U16 landsholdet og skærpet kravene til deltagelse i TC træningen. TC Nord bibeholdes så 
længde der er løbere,  Signe  og Jens deltager fortsat. 
Hele klubben har desuden nydt godt af de træninger som Signe har lavet. 
Kristian Edsen 

 
Beretning fra PR-udvalg: 

Da jeg stod her sidste år og berettede fra PR-udvalget, startede jeg med at sige at vi ikke havde fået spalte 
plads i avisen… det har været bedre det sidste år. 
Jeg har samlet de indlæg der har været i Nordjyske og sat dem i en mappe. Jeg sender den rundt, så de der 
ikke har set el. læst det har mulighed for det. 
PR for klubben er ikke kun det der kommer i avisen, men i høj grad den synliggørelse vi får i forbindelse 
med Find vej dagen, vores deltagelse og hjælp ved de forskellige Thy Race og sidst, men ikke mindst, den PR 
vi hver i sær giver rundt omkring ved at fortælle om klubben og vores fantastiske sport. Vi kan jo godt bruge 
nogle flere medlemmer og der er PR og synliggørelse et af midlerne et vigtigt middel. 
Klubbladet Opfanget er udkommet, som det plejer, 2 gange siden sidste generalforsamling. 
Jeg synes der har været nogle gode indlæg fra flere af klubbens medlemmer. Tak for det! Håber det bliver 
læst af klubbens medlemmer. 
Men stadigvæk… yderlige ideer og forslag til, hvad vi kan bruge klubbladet til er meget velkommen,  



Nyt på PR siden er Facebook. Signe har oprettet en Facebook side for klubben. Jeg var inde på siden i dag. 

Der er 28 medlemmer og flere har været gode til at skrive og lægge billeder ind, bl.a. havde Bjarne lagt 

nogle flotte billeder af en dag, hvor han havde været ude og sætte manilamærker op i klitterne og vandet 

mellem Vorupør og Bøgestedrende. Jeg kan kun opfordre til at sidens medlemmer inviterer andre… f.eks. 

familie, venner, naboer eller løbe interesserede bekendte til at være medlemmer eller ”like” siden. 

Susanne Karlshøj 

 
Bemærkninger til beretning fra PR-udvalg: 
Signe Edsen: Facebook er en rigtig god mulighed for PR, klubbens facebook side er offentlig, men hvordan 
får vi informationerne ud til evt. nye/interesserede medlemmer af klubben. Der kan laves en side der 
beskriver klubben og klubbens aktiviteter -den kan man så ”like”, og derefter får man nye opslag på siden 
at se. Det er vigtigt at klubbens medlemmer deler siden med deres facebook venner. 
Kan vi evt. skrive til Morsø Folkeblad inden Find vej dagen? De har vist interesse for at komme ud til et 
arrangement – Susanne tager sig af det. 
 

Beretning fra materiel: 

Der har ikke været de store problemer med materiellageret i 2015, bortset fra, at der ofte har været 
strømafbrydelser, 
som dog har vist sig hver gang kun, at være HFI relæet der var slået fra.  
 Der er kommet to ekstra borde til beholdningen, et fast bord 120 x 80 cm. og et sammenklappelig bord 240 
x 80 cm., hvis der er specielle steder de skal bruges, så kunne vi afmærke dem til dette? 
Det er ved at knibe med pladsen i rummet, vi kunne måske overveje at kassere noget af det vi ikke bruger 
mere, her tænker jeg især på materiel til opbygning af toiletter og de fire toiletspande. Målbanneret kunne 
vi måske og så undvære, den har vist ikke været brugt i længe tid. 
Der er også to stolper 8 x 8 x 80 cm., hvad har de tidligere været brugt til? 
Det er hvad jeg har at berette om materiellet i denne omgang.  
Erik 

 
Bemærkninger til beretning fra materiel: 
Dagmar Tange: De ekstra borde, er de kommet efter sidste stævne i Nystrup? 
Der er ikke nogen af de tilstedeværende, der ved hvor de kommer fra. 
 

Beretning fra løbstilmelder: 

Tilmeldinger 2015 

I forhold til 2014 er der et fald på antallet af tilmeldinger til åbne løb på et løb. 

 2009 2010 2011 2012 

 

2013 2014 2015 

Starter 316 335 328 323 325 302 301 
Fordelt på 

løbere 

40 36 43 38 40 
 

38 
 

37 

 

Udenlandske løb er ikke talt med. 
Som sædvanligt skyldes en stor del af starterne familien Edsen. De har tilsammen  86 af de 301 starter, 
hvilket er 29 %. I 2014 var det 36 %. 



Top 10 listen ligner den fra sidste år – dog er Steffen rykket forbi alle. Steffen har alene10,6 % af alle 

starter.  

 Starter 

2009 

Starter 2010 Starter 2011 Starter 2012 Starter 2013 Starter 2014 

 

Starter 2015

Steffen Alm    26 13 11 32 
Signe Edsen 30 35 38 24 8 21 24 
Jens Edsen 18 28 27 25 24 30 22 
Mette Edsen 23 26 27 24 31 30 20 
Kristian Edsen 26 34 34 27 28 27 20 
Jane Thode 
Jensen 

14 19 16 18 24 23 19 

Hermann P. 
Jensen 

14 19 14 19 24 23 19 

Susanne Karlshøj    7 7 4 10 
Henning 
Jørgensen 

 15 9 14 13 9 9 

Andreas Højbak       9 
Andrea Højbak       9 
Torben Karlshøj    7 10 3 8 
Lone Højbak      2 

 
8 

Lone M. Jensen    11 8 8 7 
Else Roesgaard    7 11 9 7 
Dagmar Tange    6 9 2 7 
Anna Jørgensen    4 12 8 7 
Ole Bernth 
Jensen 

   8 7 8 6 

Jens Roesgaard    7 11 9 6 
Morten Schiøtt    5 5 5 5 
Lise Thode 
Schiøtt 

   5 2 5 5 

Leif Hansen 12 13 16 10 7 8 4 
Karoline Brun 
Tange 

      4 

Henning Olesen 12 17 13 10 14 8 4 
Anette B. 
Hansen 

9  11 8 6 7 4 

Peter Thode Loft    3 3 
 

3 3 

Esther Thode 
Loft 

      3 

Erik Hedegaard    4 6 3 3 
Elisabeth Thode 
Loft 

      3 

Birthe Møller     9 2 3 
Morten 
Lyngaard 
Pedersen 

    1 2 2 



Henrik 
Overgaard 

    2 0 2 

 

Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
Pkt. 4 Gennemgang af budget 2016: 

Budgettet blev gennemgået og godkendt. 
 
Bemærkninger til pkt.3 og pkt. 4: 
Hermann Jensen, Jørgen Nørmølle: Der har været udgifter i forbindelse med påskeløb 2017 på regnskabet 
for 2015, og der er også budgetteret med en udgift i 2016 – burde man ikke overføre et aconto beløb til 
budget for påskeløb 2017, så udgifterne ikke figurerer i klubbens regnskab. Synspunktet tages med til møde 
i april 2016 vedrørende påskeløb 2017, hvor der skal udformes et budget for påskeløb 2017. 
 
Torben Karlshøj: Spurgte ind til uklarheder omkring klubbens likvide midler – uklarhederne skyldtes 
tilgodehavende løbsafgifter, som figurerede under aktiver.  
 
Jens Roesgaard: Vedrørende Klitløbet/NJ Lang skal NOU da have penge for løbet – De skal ikke have penge 
var svaret. Ønsker at regnskabet fremover sendes ud til medlemmerne inden generalforsamlingen. 
 

Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – vedtaget 
 
Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag: 

Der var ikke kommet nogen forslag. 
 

Pkt. 7 Valg af kasserer(i lige år): 

Dagmar Tange er villig til genvalg – Dagmar blev valgt. 
 
Pkt. 8 Valg af bestyrelse:  

Henrik Overgaard, Kristian Edsen, Lone Jensen  og Susanne Karlshøj er villige til genvalg – alle blev valgt. 
 
Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter: 

Lise Tange og Mette Edsen er villige til genvalg – begge blev valgt. 
 
Pkt. 10 Valg af 2 revisorer: 

Bjarne Krogh og Gerda Vangsgaard er villige til genvalg – begge blev valgt. 
 
Pkt. 11 Valg af revisorsuppleant: 

Jørgen Nørmølle er villig til genvalg – Jørgen blev valgt. 
 
Pkt. 12 Informationer fra bestyrelsen: 

 

Find vej dagen: 

For 5. gang afholdes der landsdækkende Find vej Dag. 
I år bliver det lørdag den 30. april kl. 13-15 i Vilsbøl Plantage. 
Selve dagen bliver meget lig dagen sidste år, der kommer 2 baner på ca. 3 og 6 km samt en kort mobil quiz 
bane. 



Nyt i år er nogle opfølgningsløb med instruktion, de kommer alle til at foregå i Eshøj Plantage. 
Dagmar og Lone H. laver alm. træningsløb i Eshøj lørdag d. 7. maj og derudover kommer der 3 
hverdagsaftener, hvor klubbens medlemmer selvfølgelig også er velkommen og det bliver 3 tirsdag kl. 19.00 
nemlig den 3., 10. og 17. maj.  
Der bliver her snarest sendt en mail rundt til tidligere deltagere i Find vej dagen, hvor der opfordres til at 
deltage i klubbens løb her i foråret, samt at deltage i Find vej arrangementerne. 
 
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 deles ud blandt klubbens medlemmer og lægges forskellige relevante steder, alle 
opfordres til at komme med forslag til hvor. 
Dagmar: Frugt, evt. gulerødder. 
Vand: Susanne. 
Instruktion: Signe, Jens. Håber også de kan tirsdagene i maj. 
Diverse materialer udleveres ved Repræsentantskabs mødet i Kbh. d. 7. marts. Jane sørger for det kommer 
til Thy. 
PR: Signe og Susanne 

Susanne Karlshøj 

 

Kommentarer til information om Find vej dag: 
Signe Edsen – Kan man evt. tage ud på skolerne og vise hvem Nordvest OK er? Bedre end at dele en flyers 
ud. Man må ikke som klub informere direkte på skolerne, informationen skal/kan gå via idrætslærerne i 
stedet for. 
 
 
Pkt. 13 Indlæg fra Jens Roesgaard: 

Træder ud af arbejdet med NP Thy til nytår 2016. 
Arbejde med NP i mere end 12 år: undersøgelsesprojekt, SNPThy, NP Råd 8 år, NP Best 4 år, brugerråd 6-8 
år, DIF’s repræsentant mht. miljø. Er valgt for en periode på 4 år, så hvis jeg skulle tage en valgperiode 
mere vil jeg  være 78 år når perioden sluttede, og det ønsker jeg  ikke. 
 
Hvad vil vi o-folk - opfordrer et medlem fra Nordvest Ok til at indtræde på DIF’s plads. 
 
NP DK i dag: 

Lov bekendtgørelse 
Lov om NP jun 07. Bek om NP Thy aug 08. 
På finanslov godt 7,5 mio. 
 
Forskellige NP 

8-9 i spil. 
NP Thy – Mols Bjerge – Vadehavet – Skjordunge Land – Kongerne Nordsjælland. 
Natur-kultur-friluftsliv-formidling-udvikling lokalsamfund. 
Relativ stor forskel. Meget forskellig hvordan der prioriteres. 
Thy 225 km havstok landbrugsland. Mols privat / stat / by. Vadehavet tidligere sammenslutning. 
Skjoldunge, Lejre Ledreborg.  
Unik natur Thy. 



Danmarksnationalparker.dk  – her findes mere information om NP Thy. 
 
Styringsværktøj 

NP Plan 6 år. Lige vedtaget 16-22.  
Redegørelse – Årsberetning 
Rimelig balance beskyttelse / benyttelse 
 
Organisation. 

Bestyrelse (15) – Råd (19) – Sekretariat. 
 
Inden for et par måneder meddeler jeg DIF at jeg holder, hvis der er kandidat fra Nordvest Ok vil jeg gerne 
have besked. 
Pkt. 14: Eventuelt: 

 

Erik Hedegaard: Kan ikke stå for parkering til Klitløbet, opfordrer klubben til at finde en afløser for ham 
fremover. 
 
Henning Olesen: Der har været afholdt 2 gode arrangementer i klubben i 2015, især det i Nystrup i 
september, hvor rigtig mange medlemmer var involveret. Opfordrer bestyrelsen til at finde en ny formand 
for Kortudvalget. 
 

Lone Jensen: Der skal findes nogle medlemmer, der vil stå for det praktiske i forbindelse med 
klubweekenden i september. Signe laver træning til klubweekenden i september, og vil godt hjælpe med 
det øvrige der skal arrangeres. 
 
Signe Edsen: Vil godt lave manddagstræning igen, men vil gerne vide om medlemmerne ønske at deltage. 
Flere tilkendegav, at de gerne ville deltage. Signe sender en mail rundt med datoer og steder hvor 
træningen foregår. 
 
 
Referent 

 

Lone Jensen 

 
 


