
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 6. april 2016 

 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:  
Bestyrelsesmøde den 4.februar 2016 – ingen bemærkninger                                            
Generalforsamling 24. februar 2016 – ingen bemærkninger, se opfølgning pkt. 4 
                                                                           
Pkt. 2.  Indgået post: 
DIF: Idrætsliv nr.1 2016 med DEKI Sportspræmier Katalog 2016.    
DOF: Indkaldelse til DOF’s repræsentantskabsmøde 2016.   
Nyhedsbreve DOF: Børn/ Unge, Motion/Foreningsliv, Rekruttering. Orientering nr. 1/2016 online.                                           
Nordkreds: Nordkredsens Børn og Unge Udvalg..                                          
Thisted kommune: Medlemstilskud – 2016. Sommerferieaktiviteter 2016.  
Nationalpark Thy: Korrektur til arrangementskalender. Bekendtgørelse – Nationalparkplan 2016-22 for 
Nationalpark Thy.   
Rold Skov OK: Medlemsblad RSOK O-brev nr. 17.  
Jørn Svensen: MTBO:  Mdtjysk MTBO facebook side.  
Invitationer: MTBO Hald Ege den 20.februar. Nyhedsbreve fra O-ringen. Sälen. 22.-29.07.2016 Malaga 
City Race – Accomodation and trip needs. Mails om WMOC 2016 5.-14. aug. In Tallinn, Estonia 
Info@o-travel.com. Spanish 5-days 2.-6. July 2016. 
Morten Nørland: A3 laserprinter til print på orienteringskort                                         
 
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
Kassereren: 
De fleste medlemmer har indbetalt kontingent. Der er sendt brev til Skovkarlene om tilskud. Status 
økonomi – som sidst. 
 
Bladudvalget:  
Der er planlagt flere indlæg til næste nummer. 
 
Ungdom og uddannelsesudvalget: 
Jens har været på U2 kursus, Signe med som leder. De deltager i TC træning. 
 
Træningsudvalget: 
Intet nyt. 
 
Henvendelse fra Beredskabsstyrelsen: 
Spørger om evt. muligheden for at købe O-løbs kort eller filer så de selv kan printe kort? 
Jane har undersøgt hvad de f.eks. gør i Herning OK, og ved militæret i Ålborg. Vi snakkede om at finde 
en fast pris pr. år, og så har de rettighed til at printe ”et antal” kort. Jane undersøger hos 
beredskabsstyrelsen, hvor mange print de ca. får brug for pr. år, og så kan vi beregne en pris ud fra det. 
Vi afventer besked fra Herning OK. 
  
 
Pkt. 4.  Generalforsamling 24.februar:  
Konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig uden ændringer i sammensætningen. 
Opfølgningspunkter: 
Henning Olesen opfordrede til at finde en ny formand for kortudvalget – vi snakker med Henning om hvad 
hans opfordring indebærer, og så finder vi en løsning på det. 
Erik Hedegaard opfordrede til at finde en afløser som P-mand – vi prøver at finde en der kan være ”føl” hos 
Erik, og derefter overtage posten. 
Jens Roesgaard opfordrede til at finde en afløser for ham i Nationalparkrådet – vi arbejder på at finde en 
afløser. 
 
 
 



 

 

Pkt. 5. Find vej Dagen 30. april: 
Susanne informerede om diverse materiale der var kommet – diplom og medaljer til alle deltagerne, et 
turpas der kan udfyldes ved efterfølgende deltagelse, 13-14 stk. minikompas der trækkes lod om blandt de 
deltagende familier, kuglepenne, samt diverse foldere/postkort. 
Postkort og plakater fordeles via Else Roesgaard. 
Facebook – her har der har været adskillige opslag, både på den officielle side og på klubbens facebookside. 
Susanne snakker med Signe om artikel til avisen angående arrangementet. 
Superbrugsen er sponsor for frugt, Dagmar køber gulerødder og Susanne sørger for vand. 
Henrik O. har fået henvendelse om deltagelse i Skovens Dag i Vilsbøl den 1. maj - Henrik har svaret, at vi 
ikke ønsker at deltage i år pga. Find vej dag den 30. april. 
Signe og Jens laver en Speedcross- bane, derfor skal Emit udstyr og brikker medbringes. Lone giver Ole 
besked. 
 
Pkt. 6.  Påskeløb 13.-15. april 2017: 
Flyers uddelt til Norjysk 2-dages og Påskeløb, vi har uddelt omkring 1200 stk. 
Lone har fået mail fra Lars vedr. klubtøj – Lone skriver til ham, at vi ikke har brug for nyt tøj lige pt. Vi 
snakkede om forskellige muligheder for køb af jakke til hjælperne ved Påskeløb 2017, bl.a. 
Løbeministeriet(Kristian) og Sportigan(Jane og Lone). Vedrørende buff til evt. præmie ved Påskeløb 2017 – 
det undersøges hvor Flemming Søvndal får fremstillet sine buff.  
Forslag fra generalforsamlingen om overførsel af et aconto beløb til budget for Påskeløb 2017 – vi syntes 
det er en god ide, og medbringer det til næste møde i Stævneledelsen.  
 

Pkt. 7.  Klitløb og NJ Lang 19. juni 2016.  
Invitationen er på o-service. 
Banelægger, korttegner og kontrollanter samarbejder - Ole er informeret om ønsket om 2 forskellige 
fællesstarter, og han er i kontakt til Søren Teglgaard, for at høre om det kan lade sig gøre i eTiming. 
Jens Roesgaard indkalder til funktionsledermøde. 
. 
Pkt. 8.  Klubtur 23., 24. 25. sept. 2016 i Søhytten: 
Signe vil gerne lave træningsløb. 
Annette og Bjarne vil gerne stå for det praktiske, men der skal findes ekstra hjælpere.                         
 
Pkt. 9.  Kommende aktiviteter: 
Klitløb og NJ Lang 19. juni 2016.  
Klubtur 23., 24. 25. sept. 2016.  
Påskeløb 13.-15. april 2017. 
Nordjysk Dag den 21. oktober 2018. Skov? – vi snakkede om, at det skulle være enten Vilsbøl eller 
Tvorup.  
 
Pkt. 10.  Næste møde: 
Mandag den 13/6 kl. 19 hos Henrik. 
 

Pkt. 11. Evt: 
Ingen punkter. 


