
Referat fra generalforsamlingen i Nordvest OK 22. februar 2017  

19 deltagere  

Pkt. 1 Valg af dirigent:  

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

 

Formandsberetning 2017: 

DOF udsender jævnligt forskellige Nyhedsbreve, som man kan abonnere på. I et af disse er der forslag til, 
hvad man kan diskutere på klubbernes generalforsamling: Hvor vil vi gerne være om 5 år? Hvor er vi om 1-2 
år eller skal det være som det plejer?  Er etablering af børnetræning en mulighed? Er der det rette 
træningstilbud til klubbens medlemmer – både nuværende og fremtidige? Kan vi give frivilligheden bedre 
betingelse? Være flere sammen om opgaverne? Forløber generationsskiftet glidende?Til klubledermøderne 
i Nordkredsen bliver vi opfordret til, at klubberne en gang årligt diskuterer klubbernes udvikling.I 
bestyrelsen er vi enige om, at vi lige nu har en stor opgave, Påskeløb 2017, som vi i fællesskab og sammen 
med Mariagerfjord OK bruger og har brugt rigtig mange kræfter på. Derfor må diskussionen og svarene på 
disse spørgsmål vente til efter Påskeløbet.   

Klubben: 
Nordvest OK har 80 medlemmer. Det er ikke en stor klub, men der sker meget i Nordvest OK. Prøv at 
”bladre” lidt på hjemmesiden og se alt det, vi har været gode til i 2016. Vores O-kort er rigtig gode og vi er 
gode til at lave baner. Derfor kommer der ofte o-løbere fra andre klubber til de ca. 20 trænings- og 
klubmesterskabsløb, og derfor regner vi også med et rekordstort antal deltagere til Påskeløbet. Vi har i 
mange år haft et kortlager hos Leif Hansen. Henning Olesen har fået trykt kort, og til vores træningsløb har 
vi selv tegnet vores baner ind. Steffen Alm har tilbudt at printe kort til træningsløbene. Hanstholm Friskole 
får deres logo på kortene. Banelæggerne bestiller et passende antal kort med baner eller alle poster hos 
Steffen og giver Dagmar besked på, hvor mange de har fået trykt. Dagmar betaler så for kortene. 
I Nordvest OK er vi rigtig gode til det sociale. 2016 var året, hvor der igen blev lavet en Klubweekend. Denne 
gang til Søhytten ved Førby sø.  Når man læser om weekenden og ser de mange billeder i det sidste 
nummer af Opfanget, er ingen vist i tvivl om, at det var en meget vellykket tur.  
Det samme gælder det sidste o-løb og Årets Klubfest. 
Her blev klubbens Aktivitetspokal uddelt til Steffen Alm for bl.a. det udfordrende Klitløb. 
Også Klubmestrene i 2016 blev kåret: 
 D 50: Mette Edsen                           H 19 A :  Henrik Overgaard 
                                                                        H 50    :  Torben Karlshøj 
 D 60: Jane Thode Jensen                          H 60   :  Hermann Jensen       
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, Læsø 3-dages, Höst-
Open. 
På hjemmesiden har vi bl.a. kunnet se, at:  
Andrea Højbak blev Nordjysk Mester D13-14 og fik medalje. Cirkeline Højbak vandt Fri2. 
Lone M. Jensen, Susanne Karlshøj og Mette Edsen blev Nordjysk Mester i Stafet 
Steffen Alm vandt sølv i H60 i DM Nat og bronze i DM Mellem. 
Jens Edsen vandt sølv i H-16 ved DM Mellem MTBO. 
Til lykke med de mange fine resultater. 
Vi er i 3. division og skal i 2017 konkurrere mod KaSki, OK Vendelboerne, Randers OK/Djurs og Vestjysk OK.  
 
Afholdte løb i 2016. 



I 2016 afholdt Nordvest OK kombineret Klitløb og NJ-lang den 19.juni. Det skulle have været 2 selvstændige 
løb, idet Nordjysk Lang skulle være afholdt den 22. april, men da der blev placeret et DM sprint samme dag, 
blev de 2 løb lagt sammen. Jes Mose, der er formand for NOU og selv i mange år har deltaget i Klitløbet, 
skriver i sin årsberetning: ”Klitløbet trak masser af ikke nordjyske deltagere, og vi fik alle et ”traditionelt” 
Klitløb at mærke. Det skal bestemt forstås positivt – vi ved alle, hvad vi går ind til, når den samlede start 
går: Ældre kort med andre signaturer end et normalt kort samt et for os usædvanligt målestoksforhold. Vi 
ved, at vi bliver udfordret på alle fronter – især vor udholdenhed og selvtillid. Dette års Klitløb havde igen 
det hele, og jeg har stor ros til overs for Nordvest OK. Jeg håber inderligt, at Nordvest OK bliver ved med at 
arrangere dette traditionelle og specielle løb”.  
 
Synlighed.  

Klubbens løb er fortsat lagt ind på Thy360 og kom med i Nationalparkens Arrangementskalender for april-
juni. Efterårets løb kunne ikke nå at komme i folderen for juli-oktober. 
Sidste forår blev vi af KFUM-spejderne i Thisted spurgt, om vi ville lave en aften med o-løb for dem. Vi 
mødtes i Eshøj. Hermann havde lavet 3 forskellige baner, og vi havde sat EMIT-poster op, havde EMIT-
brikker med og tog tid. Det var rigtig sjovt at se den iver, de drønede rundt med for at slå hinandens tider. 
Nogle af børnene så vi igen til Find vej dagen i Vilsbøl og til opfølgningsløbene både i Eshøj og på Lerpytter.  
Find vej dagen er en mulighed for at lave pr og måske få nye medlemmer. I 2016 var der ca. 40 deltagere. 
Dagen blev fulgt op af nogle hverdagsaftensløb i Eshøj. I år har vi igen tilmeldt os Find vej dagen den 29. 
april. Vi håber, at medlemmerne igen i år vil hjælpe med at sætte plakater op og dele flyers ud.  
Vi vil gerne være synlige og også hjælpe med at give muligheder for at lave/prøve o-løb, men vi magter ikke 
alt og mener heller ikke, at alt er lige relevant for vores sport. 
Vi fik tilbudt at deltage i Agger Athlon i år, men takkede nej tak.  
Via DOF blev vi spurgt, om vi ville lave et Find vej projekt i Doverodde. Thomas Holgaard, der er 
naturvejleder hos Nordvest Safari, som bl.a. har en slags skoletjeneste, ville gerne kunne undervise 
skolebørnene i orientering. Jeg talte med Anne Marie Kamilles, DOF og forklarede, at vi i øjeblikket ikke 
havde ressourcerne til korttegning derude. Vi ville heller ikke selv komme til at bruge området, og vi havde 
måske mere lyst til at bruge ressourcer på at tegne o-kort over Thisted by. Det ville kunne bruges af mange 
og give noget mere synlighed. 
 
Samarbejdsaftaler mm. 

Aftalen mellem Thisted Kommune og Nordvest Orienteringsklub om de faste poster i Eshøj gælder til 1. 
sept. 2019. På de nyeste kort er den forsvundne post 46 markeret som stjålet. Når kortet igen skal 
revideres, bliver posten fjernet fra kortene og baneforslagene.  
Det er ikke lykkedes at få fornyet det store skilt ved P-pladsen, og den defekte foldekasse er desværre 
heller ikke blevet skiftet.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. 
Der er via støtte fra Nordea-fonden nu mulighed for at få opdateret Find vej projektet i Vilsbøl og få nye 
foldere. Der kan også tilknyttes mobil-quiz. Efter påske vil vi tage kontakt til DOF. 
Samarbejdsaftalen omkring Thy Challenge fortsatte i 2016. Klubben får 120 kr. pr hold dog minimum 8000 
kr. Der var tilmeldt 53 hold. Starten på O-løbet var på toppen af Bulbjerg. Da det blæste meget kraftigt, var 
vi rykket lidt væk fra kanten, så kortene ikke blæste væk. Deltagerne kunne tage de 10 poster i vilkårlig 
rækkefølge. Derudover udsatte vi 42 poster og indsamlede 36 poster, assisterede ved start, aflæste brikker 
ved tjekposten ved Café Salto Thisted og stod for tidtagning ved mål i Vorupør. Flere af klubbens 
medlemmer deltog.  Mette og Susanne vandt Fighterklassen og Signe og Kristian fik en flot placering i 
Klassisk Mix. Flot, at alle 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 14. 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 12. gang lavede vi den 6. august orienteringsbaner til Thy til lands, til vands og i luften. 
Denne gang var det i både Nystrup Plantage og Bøgsted Rende. Der var i 2016 både Master, Challenge og 
Fighter og der deltog 36 hold. O-løbet i Bøgsted Rende lå meget tidligt på løbet, det var en free-order bane 
for at give mere spredning på holdene end en alm. bane. Det blev som altid en god dag og dejligt at opleve 
deltagerne fra Nordvest OK på forskellige hold, og det rene damehold klarede alle udfordringerne. Vi er klar 
til at være med i år den 5. august. Disse ekstreme løb giver også synlighed for o-sporten, da orienteringsløb 
indgår som en del af løbene.  
Sidst i august deltog Signe og jeg i Østre skoles Foreningsdag.  Der var mange forskellige aktiviteter ved 
Synopalhavnen og i Eshøj. Elever fra 7.-9. klasse kunne prøve 5 forskellige o-baner, som Signe havde lavet. 
Specielt idrætsklasserne var ivrige og syntes, det var sjovt. Desværre forsvandt en af vores små 
postskærme. En træls afslutning på en ellers fin dag. Klubben fik 1000 kr.  
Den 8.sept. lavede Signe og Hermann et O-løb i Stenbjerg for 14 studerende fra Århus Seminarium. Det var 
en del af et mini Adventure Race, som Flemming Søvndal arrangerede. Klubben fik 1000 kr. 
Lige før jul underskrev jeg på klubbens vegne en Pakkeaftale, Find vej i Skolen med Snedsted Skole. Skolen 
får et skolegårdskort, et skolenærkort, 40 stk. postskilte med bogstavkoder, ”Find vej i Skolen – Lær at finde 
vej” klassesæt. Klubben får 3000 kr. for Skolekortet og yderligere 500 kr. for Skolenærkortet.  Læreren, 
Michael Pødenphant har tidligere, inden han kom til Thy, lavet o-løb, så han glæder sig til at kortet bliver 
færdigt. Flemming Søvndal vil sikkert også komme til at bruge kortet til nogle af sine løb. 
 
Sponsorer. 
Den 3-årige sponsoraftale med Sparekassen Thy udløber med udgangen af marts. Der er kommet ny chef, 
Jakob Madsen for marketingsafdelingen, så det bliver spændende, om vi kan forhandle os til de samme 
gode vilkår med trykning af klubblad og kort til Klubmesterskabsløbene. 
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. 
Sponsorerne har en samlet annonce i Klubbladet. Til de åbne løb er der fremstillet sponsorskilte, som 
hænges på opslagstavlen på stævnepladsen. 
Ansøgningen i maj og i november til Thisted Forsikrings Lokalsikringspris blev ikke efterkommet. 
Derfor var det med blandede følelser, at jeg tog til forhandling om støtte til Påskeløbet. Glæden var stor, da 
jeg kunne tage hjem med tilsagn om 8.000kr. til refleksveste, og jeg lovede selvfølgelig, at vi godt ville sætte 
reklame flyers på deres bilforsikring i bilerne. 
 
2017 og fremover. 
Ingen er vist i tvivl om, at vi i år afholder vi Påskeløb den 13.-15. april sammen med Mariagerfjord OK. 
Stævneledelsen med 3 fra hver klub har holdt flere møder. Lone vil fortælle lidt mere om det. 
I 2018 har jeg sat Klitløb på terminslisten den 17. juni. Jeg tror, at Steffen godt vil være banelægger. 
Den 21. oktober skal vi arrangere Nordjysk Dag. Vi har søgt og fået skovtilladelse til Tvorup. 
I 2019 skal vi arrangere Nordjysk Lang den 17. maj 2019. 
Der skal lyde en stor tak til alle klubmedlemmer for jeres indsats i 2016 og en stor tak til bestyrelsen for et 
godt samarbejde i det forløbne år. 
Jane 
 

Bemærkninger til formandens beretning: 
Ole: Skal vi arrangere divisionsmatch – det skal vi ikke de næste par år. 
 
 
 



Beretning fra Trænings- og skovudvalget: 

Sæsonen startede som vanligt med tre vintertræningsløb i januar / februar efterfulgt af diverse træningsløb 
samt 6 klubmesterskabsløb i perioden fra starten af marts frem til sæsonafslutningen midt i november. 
Til træningsløbene i 2016 har banelæggerne været et godt mix af erfarne samt nye banelæggere, og 
deltagerantallet til disse har generelt ligget på ca. 15-20 deltagere pr. løb, så der er stadig plads til flere i 
skoven. 
Det var vores tredje sæson med 6 klubmesterskabsløb, hvor vi forud for denne sæson ændrede 
pointantallet for banelæggeropgaven til 95 point, hvilket har fungeret fint.  
Det gennemsnitlige antal deltagere pr. klubmesterskabsløb (inkl. banelæggere) har i 2016 ligget på 18 
deltagere. 
Tiden er nok snart kommet til en revidering af baner / klasser, da næsten halvdelen af alle KM-deltagere nu 
løber bane 4. 
I løbet af året har jeg sammen med Hermann været en del i kontakt med NST primært omkring Påskeløbet 
– det har været alt fra naturzoner, P-områder til fældningsplaner, hvor vi på en konstruktiv måde har 
fundet tilfredsstillende løsninger for alle parter.  
Dialogen omkring skovtilladelserne til vore egne løb med op til 25 deltagere har også fungeret uden de 
store problemer. Som noget nyt får vi nu sammen med skovtilladelserne til vore klubløb medsendt 
oversigtskort med evt. naturzoner. Disse er videresendt til de pågældende banelæggere. Vi planlægger et 
møde med NST i foråret omkring betydningen af disse naturzoner ift. vore klubløb. 
Stor tak til banelæggerne for gode og varierede baner i løbet af året. 
 Henrik Overgaard 

 
Beretning fra kortudvalg: 

 
Henning har brugt meget tid i og på Tved i 2016. Han har været i Tved 63 gange, men har svært ved at 
bedømme, hvor godt det er blevet. Det flyder og roder meget endnu. Han trøster sig med, at han ikke har 
hørt om ret mange postplaceringer som banelæggerne ikke har kunnet finde. 
 I forbindelse med NJ-lang og Klitløbet har han været i Bøgsted Rende 3 gange og har herefter rettet noget 
på havskrænten efter luftfoto. 
Jeg har været i Vilsbøl 7 gange og tegnet hugninger på. Dem er der kommet rigtigt mange af. Der er ryddet 
op, selv om der stadigt ligger meget i skovbunden. Jeg har også været i Vandet 3 gange, men stoppede, da 
jeg prioriterede Vilsbøl. Den skal bruges til fortræning til påske. 
Desuden har jeg opgraderet Lerpytterkortet med den nye HTX bygning og andre ændringer. 
Snedsted skolekort har Signe lavet næsten færdigt. Jeg har været en enkelt gang derude, da hun ikke har tid 
til at gøre kortet helt færdigt. 
 Hans arbejder stadigt på Skyum kortet, men har haft en del sygdom i årets løb. 
Fremtidsplaner: 
Henning skal vil puste ud efter Tved. 
Jeg vil gøre Snedsted Skolekort helt færdigt og derefter se på Snedsted nærkort og Vandet.  
Hans regner med at være klar til et testløb i Skyum til efteråret, inden han gør kortet helt færdigt. 
Hermann Jensen 

 

Beretning fra Ungdomsudvalg: 

Der er ikke mange unge medlemmer, men dem der er virker til at have det sjovt med sporten. 
Aktive på kursus siden: Jens har været på U2 og Junior kursus. Signe er aktiv som leder på U2. 
Der var i år ikke nogen klubmestre på ungdomssiden. 
Resultater der er værd at nævne: Jens – DM sprint nr. 6, 17sek fra bronze, DM mellem nr. 5, 11 sekunder 
fra bronze, MTB DM mellem sølv.  



Andrea blev NJ mester i D 13-14. 
Der skal fremover arbejdes med at skaffe nye unge medlemmer til klubben, måske kan det nye skolekort i 
Snedsted give nogle interesserede. 
Kristian Edsen 

 
Beretning fra PR-udvalg: 

Vores klubblad ”Opfanget” er udkommet 2 gange i det forløbne år. Sommernummeret blev et blad på 20 
sider og det sidst udkomne på 28 sider.   
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,  
I det forløbne år er det meget sparsomt, hvad der har været skrevet om vores klub og klubbens O-løb i 
vores lokale aviser Det har været bedre i de landsdækkende aviser, hvor landsholdets dygtige løbere igen 
sidste år skabte flotte resultater internationalt. Dette er jo også vigtigt, i forsøget på at synliggøre vores 
sport. 
Sidste år var brug af Facebook nyt på PR siden.  Signe havde oprettet en Facebook side for klubben. Siden 
har været brugt, men kan bruges meget mere. Jeg kan kun opfordre til, at de af klubbens medlemmer der 
er på Facebook inviterer andre… f.eks. familie, venner, naboer eller løbe interesserede bekendte til at være 
medlemmer eller ”like” siden.                                       
Jeg tror de sociale medier er en god måde at nå ud til mange på, derfor skal vi bruge siden noget mere, bl.a. 
omtale vores træningsløb, både før og efter, ligesom Ole så fint gør på klubbens hjemmeside.  Jeg skrev 
bl.a. et opslag om det sidste vinter træningsløb i Tved, her kunne jeg se, at dette opslag var blevet set af ca. 
1000. Disse opslag vil jeg forsøge at lave flere af til løbene i år.                                                            
Susanne Karlshøj 

 
Bemærkninger til beretning fra PR-udvalg: 
Ole: God ide at oprette træningsløbene på facebook, gav pote til det sidste vintertræningsløb. 
Hermann: Der skal ikke kun skrives på facebook, vi skal stadigvæk have opslag på hjemmesiden. 
 
 
Beretning fra materiel: 

Der har ikke været de store problemer på lageret i sidste sæson. 
Der er 8-9 poser med telte og teltstænger, de burde afmærkes så der ikke er tvivl om, hvilken af poserne 
der hører sammen. Det er dog lettest at gøre når de tages ned efter brug, så vi burde måske afmærke dem 
når de pakkes ned næste gang. Er der nogen der har en god ide til hvordan vi gør det? 
Alle poserne ligger nu på et bord, der vist ikke tilhører klubben, men bordet er god at opbevare teltene på, 
da de er løftet godt op fra gulvet og derfor ikke risikerer at blive våde ved oversvømmelse, så indtil videre 
lader vi som om bordet tilhører klubben. 
 Der er også en pose med gamle teltstænger der ikke mere bruges. Jeg har i nogle tilfælde brugt nogle 
stumper af dem til reparation, men desværre passer længden ikke til nogen af de telte vi har i brug nu, jeg 
vil derfor høre om der er nogen der har noget imod at vi kasserer dem. 
 Jeg har denne gang optalt vore skilte og taget et billede, så man kan se hvordan de ser ud. Det fremgår dog 
ikke af materellisten, men billedet vil måske senere blive lagt ind på vores hjemmeside. 
Billedet skal også bruges til at bestemme, hvor mange nye skilte der skal til ved påskeløbet.  
Erik Hedegaard 

 
 

 



Beretning fra løbstilmelder: 

Tilmeldinger 2016 

I forhold til 2015 er der en lille stigning i antallet af tilmeldinger til åbne løb.. 

 2009 2010 2011 2012 

 

2013 2014 2015 2016 

Starter 316 335 328 323 325 302 301 317 
Fordelt på løbere 40 36 43 38 40 

 
38 
 

37 38 
 

 

Udenlandske løb er ikke talt med. 

Som sædvanligt skyldes en stor del af starterne familien Edsen. De har tilsammen 93 af de 317 starter, 

hvilket er 29 %. I 2015 var det også 29 %. 

Top 10 listen ligner den fra sidste. 

 

 
 

Starter 

2009 

Starter 

2010 

Starter 

2011 

Starter 

2012 

Starter 

2013 

Starter 

2014 

 

Starter 

2015 

Starter 

2016 

 

Jens Edsen 18 28 27 25 24 30 22 29 
Jane Thode 
Jensen 

14 19 16 18 24 23 19 29 

Hermann P. 
Jensen 

14 19 14 19 24 23 19 28 

Steffen Alm    26 13 11 32 26 
Mette 
Edsen 

23 26 27 24 31 30 20 23 

Kristian 
Edsen 

26 34 34 27 28 27 20 22 

Signe Edsen 30 35 38 24 8 21 24 19 
Henning 
Jørgensen 

 15 9 14 13 9 9 12 

Susanne 
Karlshøj 

   7 7 4 10 9 

Lone M. 
Jensen 

   11 8 8 7 9 

Anna 
Jørgensen 

   4 12 8 7 8 

Dagmar 
Tange 

   6 9 2 7 8 

Torben 
Karlshøj 

   7 10 3 8 7 

Ole Bernth 
Jensen 

   8 7 8 6 7 

Henning 
Olesen 

12 17 13 10 14 8 4 7 

Jens 
Roesgaard 

   7 11 9 6 6 



Annette 
Møller 

       6 

Bjarne 
Krogh 

       6 

Morten 
Schiøtt 

   5 5 5 5 5 

Lise Thode 
Schiøtt 

   5 2 5 5 5 

Elisabeth 
Thode Loft 

      3 5 

Birthe 
Møller 

    9 2 3 5 

Hans 
Møller 

       5 

Peter 
Thode Loft 

   3 3 
 

3 3 4 

Esther 
Thode Loft 

      3 4 

Leif Hansen 12 13 16 10 7 8 4 3 
Erik 
Hedegaard 

   4 6 3 3 3 

Rasmus 
Thode Rask 

       3 

Andreas 
Højbak 

      9 2 

Anette B. 
Hansen 

9  11 8 6 7 4 2 

Troels 
Krogh 

       2 

Else 
Roesgaard 

   7 11 9 7 1 

Lone 
Højbak 

     2 
 

8 1 

Cirkeline 
Højbak 

       1 

Poul 
Poulsen 

       1 

Christian 
Krogh 

       1 

Anne 
Lysgaard 

       1 

 

 

 

 



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: 
Henning Olesen: Mener der er en difference mellem det beløb han har fået udbetalt og det beløb der er i 
regnskabet i forbindelse med korttegning til Påskeløb. Dagmar forklarer at stævneledelsen for Påskeløbet 
har vedtaget at km taksten er 1,50kr, og da vi plejer at udbetale 1,99kr har klubben udbetalt differencen til 
Henning. 
 
 
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 formand(i ulige år): 

Jane Thode Jensen er villig til genvalg – Jane 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 Påskeløb 2017: 

Lone: 

Takkede alle klubbens medlemmer for deres velvilje til enten selv at stille op som hjælpere til Påskeløbet, 
eller til at skaffe familiemedlemmer og venner som hjælpere.  
Informerede derefter om hvor langt man er nået i de forskellige funktioner i forbindelse med Påskeløb 
2017. 
Der blev også informeret om, at kiosken behøver hjælp til at bage kager – der var 2 som meldte sig på 
banen på stedet. 
 
Pkt. 13 Evt: 

Klitløbets historie v. Henning Jørgensen: 

Som det nok er nogen bekendt har jeg snakket om at skrive Klitløbets historie. 
Også set i lyset af, at Klitløbet måske synger på sidste vers i den hidtidige form, og at det næste år er 60 år 
siden det hele startede.  Derfor har jeg lavet et hæfte på 12 A-4 sider med tekst og billeder om Klitløbet fra 
starten sidst i 50’erne og frem til 2016. Jeg har haft stor hjælp af Jørgen Nørmølle og Leif Hansen. De 2 



herrer har tilsammen et næsten komplet materiale fra 1970 og fremefter, indeholdende indbydelser, 
instruktioner, startliste, resultatlister og kort med banerne. 
Jeg har et eksemplar med, som jeg vil lade gå rundt. Hvad der ellers skal  ske med det, ved jeg ikke. Måske 
kan det i en periode stå på hjemmesiden, så kan interesserede læse eller kopiere det. 
 
Bemærkninger: 
Hermann: Kan evt. tilbydes til lokalhistorisk arkiv, så det ikke forsvinder. 
 
Kristian Edsen: 

Man bør overveje at flytte træningsløbet den 18/3 i Legind – samme dag er der møde i Påskeløbets 
stævneledelse, hvor mange af klubbens medlemmer skal deltage. 
 
Det blev besluttet at flytte løbet til søndag den 19/3 kl.10 i Legind 
 
 
Referent 

 

Lone Jensen 

 
 


