
Referat fra generalforsamlingen i Nordvest OK 21. februar 2018  

21 deltagere  

Pkt. 1 Valg af dirigent:  
Torben Karlshøj blev valgt 
 
Pkt. 2 Formandens beretning – herunder beretning fra udvalgene: 
 
Formandsberetning: 

2017 var et helt særligt år. Det var året, hvor Nordvest OK sammen med Mariagerfjord OK afholdt Påskeløb i Thy. Det var en udfordring, men vi 

gjorde det godt. Det blev et super fint Påskeløb med over 1800 deltagere. Henning O. havde arbejdet rigtig mange timer med korttegning i Tved. 

Arne Pedersen, Mariager og Erik Flarup, Skive reviderede og nytegnede Tvorup, så vi udover Tvorup Nord nu også har fået et Tvorup Syd kort. 

Selvom Nordvest OK kun har 80 medlemmer, så fik vi udover Lone, som stævneleder, Henrik og Hermann som banelæggere i Tved og Steffen som 

banekontrol i Tvorup Nord fundet funktionsledere og hjælpere til: fortræning, start, åbne baner, børnebaner, kiosk, pioner, parkering og børne P. 

Når jeg tæller sammen på listerne er vi 60 personer fra Nordvest. Torbens traktor er ikke talt med, men for den og Torbens aktivitet fik de til 

klubfesten Aktivitetspokalen. Mette Edsen holdt styr på økonomien, og løbet gav da også et pænt overskud til begge klubber. Alle hjælpere blev 

tilbudt en Helly Hansen Regnjakke og for alle klubmedlemmer og deres familier bliver der arrangeret en klubtur til Sverige den 20.-22. april. 

Klubben: 
Der blev brugt rigtig megen tid på Påskeløbet. Alligevel blev der arrangeret 6 klubmesterskabsløb, så der til årets klubfest kunne kåres klubmestre i  
 
 D 50: Mette EdseN  H 19 A: Henrik Overgaard 
                                    H 50: Torben Karlshøj 
 D 60: Jane Thode Jensen  H 60: Hermann Jensen       
 D 70: Anna Jørgensen  H 70: Leif Hansen      
 
Der blev i årets løb lavet 12 træningsløb- mange i vores skove, men også nogle lidt anderledes bl.a.: en brandhanesprint i byen, et bunkerløb i 
Hanstholm og så blev et helt nyt kort i Skyum Bjerge indviet. I førjulegave fik vi et Nisseløb i Bulbjerg. Det var rigtig hyggeligt. Mon det bliver en årlig 
begivenhed? 
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 og Skawdyst. Til lykke med de mange fine resultater. 
Vi er fortsat i 3. division. Til den første match i Silkeborg deltog 10 fra klubben og selvom alle klarede sig godt, blev det kun til sejr over Vestjysk OK. 
Til den anden match i Svinkløv var vi 25 afsted, og vi vandt over alle bortset fra OK Vendelboerne. Afstanden til løbsområderne betyder meget for 
deltagelsen og derfor er det lidt ærgerligt, at den første match i år er ved Horsens. 
I DOF arbejdes der på et nyt Forslag til Divisionsturnering 2019.  Div.turneringen foreslås afviklet med 4-5 eller 3-4 indledende matcher, der afvikles 
samme weekender i alle kredse. 1.div matcher på søndage, 2.div.matcher på lørdage og 3. div. matcher i forbindelse med matcher i 1. eller 2. div. 
Klubberne i 1. og 2. skiftes til at arrangere løb, men kan udlicitere afviklingen af løb til klubber i lavere divisioner. Nordkredsens kredsudvalg 
indstiller, at det er i kredsen, at løbsarrangøreren findes. Det forslag har Nordvest OK støttet. Hvis vi ikke skal afholde større løb er der mindre 
incitament til at opdatere og nytegne kort. Klubberne vil også miste deres kompetencer til afvikling af større løb. Det gælder f.eks. stævneledelse, 
banelægning, startprocedure, beregning og måske også vores meget roste kiosk. 
 
Nye initiativer. 
Mange klubber har været med i DOF’s Klubudviklingsprojekt bl.a. i forsøg på at få flere medlemmer. Vores klub var ikke med, men i bestyrelsen er vi 
enige om, at vi nu må gøre noget ekstra for at prøve at skaffe nye medlemmer. Derfor arrangeres der den 28. april – en uge før Find vej Dagen - et 
Byløb på Lerpytterkortet. Susanne vil fortælle lidt om, hvad vi har tænkt på. 
Som I måske har set i Opfanget tilbyder vi at arrangere Skolernes Find vej Dag den 22.maj for skolerne i Thisted by. Vi er meget spændt på om alle 
vil tilmelde sig. Susanne, Henrik og Kristian har lovet at stå for arrangementet, men kommer der mange kan der blive brug for flere hjælpere. 
 
Samarbejdsaftaler mm. 
Aftalen mellem Thisted Kommune og Nordvest Orienteringsklub om de faste poster i Eshøj gælder til 1. sept. 2019. Vi har fået 8.000 kr. for 5 års 
perioden. Kortet blev revideret i 2017 og den forsvundne post 46 er fjernet fra kortet og baneforslagene.  
Det er desværre 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 kortlager og får ellers flere kort af kommunen. 
Eshøj kortet er blevet brugt til 2 specielle arrangementer i 2017. Hermann og jeg lavede den 29. marts et løb for 10 spejdere fra Det danske 
Spejderkorps og den 8. oktober et løb for 14 ansatte ved Coloplast. Begge gange lavede Hermann 6 forskellige baner på 1.2 km. Der blev givet en 
kort instruktion og da vi havde sat EMIT poster op, var der basis for lidt konkurrence. Begge gange var det gode oplevelser. Spejderne betalte 20 kr. 
pr. kort og Coloplast 1000 kr. til klubben. 
I Vilsbøl har vi ikke opdateret Find vej projektet med mobil-quiz og nye foldere. Fra Påskeløbets Fortræning i Vilsbøl var der en del kort tilbage. Jeg 
har foldet og lagt nogle kort i foldekasserne derude. Kortene er blevet taget, så jeg har lagt nye derud.  
Samarbejdsaftalen omkring Thy Challenge fortsatte i 2017. Klubben får 120 kr. pr hold dog minimum 8000 kr. Der var tilmeldt 38 hold, 21 i 
Challenge Klassisk og 17 i Challenge Fighter. Challenge Klassisk startede på toppen af Bulbjerg på O-løb med 11 poster i vilkårlig rækkefølge. 
Cyklerne lå ved vandværkets bygning på Ellidsbølvej. Klubben satte 40 poster ud, samlede 43 poster ind, assisterede ved start, aflæste brikker ved 
tjekposten ved Hummerhuset i Klitmøller og tog tid ved mål i Vorupør. Flere af klubbens medlemmer deltog i løbet. Vi regner med, at samarbejdet 
fortsætter i år, hvor løbet afholdes lørdag den 13. oktober. Flere fra klubben vil sikkert igen deltage og der er også brug for hjælp med posterne, ved 
tjekposten og i mål. 



 
For 13. gang lavede vi den 5. august orienteringsbaner til Thy til lands, til vands og i luften. 
Denne gang var det i Snedsted og i Stenbjerg Plantage. Der deltog 23 hold.  Løbet startede i Snedsted, hvor det nye Skolenærkort kom i brug. På 
kortet var der 20 poster, der skulle tages i vilkårlig rækkefølge. Dejligt at Lone og Ole kunne stå for løbet i Stenbjerg og også træningsløbet næste 
dag. Jeg har sagt til Flemming, at vi er klar til at være med i år den 4. august. Disse ekstreme løb giver også synlighed for o-sporten, da 
orienteringsløb indgår som en del af løbene.  
Den 6. september lavede Hermann og jeg et O-løb i Stenbjerg for 14 studerende fra Århus Seminarium. Det var en del af et mini Adventure Race, 
som Flemming Søvndal har arrangeret i nogle år. Deltagerne var denne gang meget motiverede, og da vi havde brugt EMIT-poster var der rigtig 
basis for at sammenligne resultaterne. Banen var på 3.5 km med 9 poster og der blev brugt fra 36 til 52 min. Klubben fik 1000 kr. 
 
Sponsorer. 
Den 3-årige sponsoraftale med Sparekassen Thy er blevet fornyet. Klubben får 3 x 8.000 kr. Sparekassen tilbyder at trykke op til 8 x 50 stk. A3 kort, 
trykning af klubblad 2 gange årligt (ca. 100 stk. pr. gang) samt andre tryksager efter behov (i alt maks. 1.000 stk. årligt). 
Vores kortsponsorer på skovkortene er fortsat: actiumplus+, Idealcombi, Thisted Bryghus, Dragsbæk Margarinefabrik, Skoda og Sportigan på 
Bøgsted Rende, Stenbjerg, Tvorup Nord, Tved, Vandet og Vilsbøl kortene. På Lerpytter kortet er Håndværkervinduer sponsor. Håndværkervinduer 
er også blevet sponsor på det nye Tvorup Syd kort. 
Sponsorerne har en samlet annonce i Klubbladet. Til de åbne løb er der fremstillet sponsorskilte, som hænges på opslagstavlen på stævnepladsen. 
I december søgte jeg Thisted Bingocenter om at få del i deres overskud. Jeg søgte om 12.750 kr. til 25 EMITbrikker. Jeg fik desværre ikke noget svar. 
 
2018 og fremover. 
17. juni afholdes Klitløb i Hvidbjerg Klitplantage. Steffen er banelægger, Kristian Edsen er banekontrol, Jens Roesgaard stævneleder og Torben 
stævnekontrol. 
21. oktober arrangerer vi Nordjysk Dag i Tvorup Syd. Bjarne er banelægger og Henrik banekontrollant, Susanne er stævneleder og Jane 
stævnekontrollant.   
I 2019 skal vi arrangere Nordjysk Lang den 17. maj i Bøgsted Rende. Hermann er banelægger.  
Jane 
 
Beretning fra Trænings- og skovudvalget: 
Sæsonen 2017 har (udover Påskeløbet i april) budt på vintertræningsløb i januar/februar og diverse træningsløb samt 6 KM-løb i perioden fra 
starten af marts frem til sæsonafslutningen midt i november. Deltagerantallet til disse løb har generelt ligget på ca. 15-20 deltagere pr. løb. Til vore 
KM-løb har gennemsnittet i 2017 været 19 løbere (inkl. banelæggerne). 
 På generalforsamlingen sidste år blev der talt om, at tiden nok snart var kommet til en revision af baner/klasser ifm. vore KM-løb, da næsten 
halvdelen af alle KM-deltagere løb bane 4 – denne større revision var påtænkt klar til 2018-sæsonen. 
På flere opfordringer i løbet af foråret besluttede vi i bestyrelsen for sæson 2017 at indføre en H/D 70 på ca. 3 km svær i form af en ny bane 4B. 
Denne nye klasse og bane var klar fra 2. afd. i Tvorup Syd. Resultaterne fra 1. afd. blev efterfølgende korrigeret tilsvarende i det samlede resultat – i 
alt 6 løbere har deltaget på denne nye bane.Vi har i bestyrelsen også diskuteret evt. større ændringer i KM-reglementet med nye klasser/ 
banelængder, men vi har besluttet for sæson 2018 at fortsætte uændret, da ændringen med bane 4B har løst de største udfordringer. Vi vil løbende 
holde øje med behovet for yderligere revision af klasser/baner til vore KM-løb. 
Jeg har i løbet af 2017 haft en del kommunikation med Naturstyrelsen Thy – både i forbindelse med Påskeløbet, skovtilladelser til vore klubløb samt 
naturzoner/adgangen til disse. 
Specielt i Tvorup Nord har der fra deres side været udlagt en meget stor naturzone, men vi har fundet et passende kompromis, så vi stadig kan 
komme vest for grusvejen til vore klubløb.  
Der har i januar 2018 været afholdt Brugerrådsmøde i Naturstyrelsen Thy, hvor Hermann deltog som DIF-repræsentant. Et af punkterne var 
naturzoner ifm. o-løb. DOF har tidligere aftalt max.    5 % naturzone gældende for meddelelsesløb, hvilket Naturstyrelsen Thy ikke havde taget i 
betragtning, da de i sin tid udpegede naturzoner i vort område. Kritikken er nu blevet taget til efterretning, og der vil efter disse aftalte regler blive 
udarbejdet nye naturzoner gældende for vore meddelelses-/klubløb. De nye naturzoner bør ikke give større udfordringer for vores vedkommende. 
Stor tak til banelæggerne for gode og varierede baner i løbet af året.   
Henrik Overgaard 
 
Beretning fra kortudvalg: 
Klubben har købt to nye Ocad licenser i år. Til Henning og til Steffen. Henning er fuld gang med bruge programmet og Steffen også i mindre 
målestok. 
Henning arbejdede med Tved indtil 16 marts. 
Han er meget fascineret af det materiale, der leveres fra MapMagic, og så er det gratis, hvilket han synes er mærkeligt. Han begyndte at bruge det i 
Legindbjerge og har brugt meget tid på opretning af både stier og kurver.  Han synes det var spændende at se hvor dygtig/heldig han havde været 
med kurverne. Der var steder, hvor det var knap så godt, og så er der en masse nye cykelstier. 
Derefter har han hentet MapMagic materialet til næsten alle vores kort. Det forventer han sig meget af.  
Han har så brugt det nye materiale på Stenbjerg kortet. Det er ikke gennemrekognosceret endnu, men han forventer, at det giver en god 
forbedring, så planen er som det altid har været, at der laves ændringer efterhånden som han bliver bekendt med dem. Der er sket noget med 
tæthederne efter 9 år. Han har brugt Stenbjerg, til at lære at bruge Ocad, men det var ikke så let at få konverteret.  
Hans har lavet løb i Skyum Bjerge. Han arbejder stadigt på forbedringer. 
Steffen er i gang med et lille stykke syd for Tvorup Syd. Det skal bruges til WM i orienteringsbiathlon til august. Han har fået hjælp fra Erik Flarup. 
Jeg lagde ud med opgradering af Vilsbøl, som blev brugt til fortræning i påsken. Derefter har jeg været gennem den vestlige del af Vandet kortet og 
brugt et par dage i Eshøj. Desuden har jeg færdiggjort Skole/nærkortet i Snedsted. Det blev brugt af Flemming til Thy til lands…. Jeg har også brugt 
lidt tid på kortet i uddannelsesområdet, hvor man bygger og laver om hele tiden. 
Hermann 
   
 



  
 
Beretning fra Ungdomsudvalg: 
Der er ikke sket meget det sidste år. Jens er aktiv i juniorgruppen, TC-Nord, og han deltager i weekendkurser og sommerlejr. 
Signe er aktiv som leder på U2 kurser. 
For evt. at kunne tiltrække nye unge medlemmer prøver vi i år at arrangere et byløb på Lerpytter kortet den 28. april, samt Skolernes find vej dag 
den 22. maj. Alle klubbens medlemmer opfordres til, at være klar til at tage imod evt. nye medlemmer, hvilket betyder at vi til træningsløbene skal 
lave en let bane. Der skal måske også være et tilbud til forældrene. 
Kristian  
 
Beretning fra PR-udvalg: 
 
PR i vores aviser. Vores lokale avis var god til at dække Påskeløbet både før, under og efter. Jeg har taget udklippene fra året med. 
Landsdækkende PR for orienteringssporten står Steffens datter Maja for, men jeg mener også det har en betydning for os, da det øger 
opmærksomheden på O sporten. 
Her i det nye år vil vi i første omgang lave PR for Byløbet den 28. april og Find vej Dagen den 5. maj. Der vil komme en annonce i Thisted Posten. 
Facebook. -er stadig en måde, hvor vi forholdsvis nemt og hurtigt kan nå ud til mange. Vi kan stadig bruge den meget mere, og det vil jeg forsøge at 
gøre i vores nye sæson, netop gøre lidt PR for vores trænings- og klubmesterskabsløb.Jeg vil gerne 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.  
Vores klubblad ”Opfanget” er udkommet 2 gange i det forløbne år. Begge gange et blad på 28 sider.   
Sommernummeret par præg af vores Påskeløb, hvor bl.a. Elisabeth og Esther (2 af Jane og Hermanns børnebørn) skrev om Børnebanerne og Tove 
Maries datter Rikke fortalte om dagene i kiosken. 
I vinternummeret, som lige er udkommet, skrev Henning Olesen et fint indlæg om den store kunst -”at tegne orienteringskort”, specielt den store 
forskel der er i at tegne kort i dag i forhold til i tidligere i 70´er 80´erne. Det der slog mig, da jeg så forskellen var at det må have været noget lettere 
at løbe O-løb dengang, kortet virkede noget mere overskueligt, ikke nær så mange detaljer som på vores nye kort.  
Susanne Karlshøj 
Kommentarer: Steffen foreslog, at sende kort med baner ud til skolerne inden Find vej dagen – som reklame for dagen. 
Der var snak om, at skolerne måske ikke vil acceptere reklamer, nogle mente at der var regler for det. Evt. kan man sende det til idrætslærerne. 
 
 
Beretning fra materiel: 
 Materiellet er stort set intakt efter påskeløbet. Det er kommet lidt mere til, blandt andet fire plader på 2,4 x 0,4 m og tre 1,5m høje bukke med 
trekantede tavler. Der er nu også en pose med mange sikkerhedsveste, de fleste fra påskeløbet, men der er også en del almindelige veste imellem. I 
kassen med rød-hvide retningspile er der kommet 8 postskærme af den gamle type der ser ud til at være i nogenlunde god stand, der plejer normalt 
kun at være to til at bruge som anvisning til start ved åbne løb. 
er er 2 papkasser med banepåtrykte kort fra påskeløbet, jeg har ikke undersøgt dem nøjere. Kunne de måske bruges til træningsløb. 
Desværre ser det også ud til, at kabeltromlen med netledning til generatorerne er forsvundet, den har ikke været der siden påskeløbet, er der 
nogen her på GF der ved hvor den er blevet af?   
Der har igen i år været problemer med vand på gulvet i materiellageret. Jeg kan se, at det er kommet fra en lyskasse, uden for et kældervindue på 
den anden side af bygningen der ser ud til at have været halvfyldt af vand op til midt på vinduet, måske fra et nedløbsrør eller andet. Det har så 
kunnet trænge ind gennem det lukkede vindue og er løbet helt ind til materiellageret gennem flere rum. Der er et kloakdæksel på gulvet i vores 
lagerrum med huller til at løfte dækslet, derigennem kan vandet forsvinde, hvis der da ikke kommer for meget på en gang. Det er derfor vigtigt, at 
alle kantstillede træplader anbringes på et par trælister på gulvet, så de ikke risikerer at står i vand i længere tid.    
Jeg har nu stået for materieldepotet i mange år og synes godt, at jeg nu kan tillade mig at gå på pension.  
I referatet fra bestyrelsesmødet i november sidste år kan jeg se, at Bjarne godt vil afløse mig som materielbestyrer og jeg har derfor medtaget 
nøgler og diverse materiellister som jeg hermed overdrager til ham.  
Desuden har jeg fundet den gamle kuffert med ældre tidtager materiel frem fra gemmerne, den har Ole indvilget i at studere nærmere og finde ud 
af om noget i den kan genbruges. 
Da vi flyttede ind i det nuværende materieldepot anbragte vi samtidig den gamle nøgleboks ved Leif og Annette, da den del af materiellet der 
anvendes til træningsløb er opbevaret i deres garage, så det ikke er nødvendigt at åbne materieldepotet for at arrangere træningsløb. Meningen var 
så, at ved åbne løb hentede man først det nødvendige materiel i garagen, tog samtidig nøglen i nøgleboksen til materieldepotet i Vandet og 
hentede det resterende nødvendige materiel der. Efter løbet stillede man så materiellet tilbage i depotet, låste døren, stillede materiellet tilbage i 
garagen og afleverede nøglen i nøgleboksen. På denne måde kunne enhver der arrangerede åbne løb altid let få fat i nøglen til depotet og levere 
den tilbage efter løbet. Spørgsmålet er så, er det blevet anvendt på denne måde, eller skal nøgleboksen måske nedtages?  
Da vi for nogle år siden lænkede generatorerne med en kæde for at forhindre misbrug fra lokale Vandet folk, anbragte jeg samtidig en nøgle til 
kædelåsen på et søm gemt under bordet med væskespandene, så vore egne folk let kunne låse op for dem. Har det fungeret, eller skal der ændres 
på det?   
Erik    
Kommentarer: Da det var Eriks sidste beretning, som bestyrer af materieldepotet, takkede Jane ham for de mange års arbejde.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Beretning fra løbstilmelder: 
 
Tilmeldinger 2017 
Vi har haft 92 starter færre end sidste år. Det kan nok forklares ved påskeløbet, hvor langt færre af klubbens medlemmer løb, men også grundet 
skader. 

 2009 2010 2011 2012 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Starter 316 335 328 323 325 302 301 317 225 

Fordelt på løbere 40 36 43 38 40 
 

38 
 

37 38 
 

36 

 

Udenlandske løb er ikke talt med. 

. 

 Starter 
2009 

Starter 
2010 

Starter 
2011 

Starter 
2012 

Starter 
2013 

Starter 
2014 
 

Starter 
2015 

Starter 
2016 
 

Starter  
2017 

Jane 
Thode 
Jensen 

14 19 16 18 24 23 19 29 23 

Hermann 
P. Jensen 

14 19 14 19 24 23 19 28 23 

Jens Edsen 18 28 27 25 24 30 22 29 16 

Mette 
Edsen 

23 26 27 24 31 30 20 23 16 

Steffen 
Alm 

   26 13 11 32 26 13 

Kristian 
Edsen 

26 34 34 27 28 27 20 22 12 

Henning 
Olesen 

12 17 13 10 14 8 4 7 11 

Cirkeline 
Højbak 

       1 10 

Dagmar 
Tange 

   6 9 2 7 8 8 

Lone 
Højbak 

     2 
 

8 1 8 

Andreas 
Højbak 

      9 2 6 

Andrea 
Højbak 

        6 

Signe 
Edsen 

30 35 38 24 8 21 24 19 5 

Henning 
Jørgensen 

 15 9 14 13 9 9 12 5 

Anna 
Jørgensen 

   4 12 8 7 8 5 

Ole Bent 
Jensen 

   8 7 8 6 7 5 

Birthe 
Møller 

    9 2 3 5 5 

Hans 
Møller 

       5 5 

Lone M. 
Jensen 

   11 8 8 7 9 3 

Jens 
Roesgaard 

   7 11 9 6 6 3 

Annette 
Møller 

       6 3 

Bjarne 
Krogh 

       6 3 

Morten 
Schiøtt 

   5 5 5 5 5 3 

Lise Thode 
Schiøtt 

   5 2 5 5 5 3 



Peter 
Thode Loft 

   3 3 
 

3 3 4 3 

Rasmus 
Thode 
Rask 

       3 3 

Else 
Roesgaard 

   7 11 9 7 1 3 

Anne 
Lysgaard 

       1 3 

Henrik 
Nørmølle 

        3 

Andreas 
Thode 
Rask 

        3 

Susanne 
Karlshøj 

   7 7 4 10 9 2 

Torben 
Karlshøj 

   7 10 3 8 7 2 

Christian 
Krogh 

       1 1 

Johan 
Bladt 

        1 

Henrik 
Overgaard 

        1 

Elisabeth 
Thode Loft 

      3 5  

Esther 
Thode Loft 

      3 4  

Leif 
Hansen 

12 13 16 10 7 8 4 3  

Erik 
Hedegaard 

   4 6 3 3 3  

Anette B. 
Hansen 

9  11 8 6 7 4 2  

Troels 
Krogh 

       2  

Poul 
Poulsen 

       1  

 

 
Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
Pkt. 4 Gennemgang af budget 2018: 
Budgettet blev gennemgået og godkendt. 
 
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. 



 
 
Evt.:  
Susanne: 
Fortalte kort om Find vej dagen, som foregår den 05.05.18 i Vilsbøl Plantage. Dagen foregår stort set som den plejer, Susanne har lige lavet revision 
på plakaterne der fremstilles til formålet. Hermann laver banerne, Dagmar sørger for frugt, Kristian instruerer. 
Susanne fortalte at Skovens Dag finder sted 06.05.18, og Jane forklarede hvorfor vi ikke har slået de 2 arrangementer sammen, som der ellers var 
foreslået fra DOF man kunne gøre - Vi har en Divisionsmatch i Horsens den 06.05.18 
 
Susanne: Nyt overtrækstøj er medbragt, og kan prøves. Der er også en hue man kan prøve, pris 150kr. 
 
Jens Roesgaard: Roste bestyrelsen for at være aktiv, og udføre et godt arbejde. 
 
Hermann: U2 kurset i foråret er flyttet til Thy. Det foregår fra den 2-4 marts, i hhv. Vilsbøl Plantage, Tved Plantage, Stenbjerg Plantage og Tvorup 
Plantage. 
 
Steffen: Under henvisning til det af Hermann omtalte WM i orienteringsbiathlon til august(under kortudvalgets beretning), fortalte Steffen om, 
hvad orienteringsbiathlon går ud på. 
 
Henning Olesen: Der kom en ny kortnorm i efteråret 2017. Man går fra en afstand mellem meridianerne på 250 m til en afstand på 300 m. En anden 
ændring er signaturen for en brønd, som fremover er en blå firkant. 
Det er blevet meget brugt at lave baner i målestoksforholdet 1:7500, det betyder noget for os, fordi vores kort er for store , så der kommer til at 
mangle f.eks. kort navn og sponsor når vi trykker i 1:7500. Vi skal huske at flytte sponsorlogoet ind på kortet, før vi trykker baner. 
 
Kristian: Informerede om Sverigesturen, der er pt. 32 tilmeldte, heraf en del børn. Vi aftalte at køre i egne biler, som fyldes helt op – det er den 
billigste løsning, og giver os muligheder i Sverige for at flytte os fra overnatningsstedet. Nærmere oplysninger følger. 


