
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 26. april 2017  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Referatet blev godkendt 

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr.1  2017 med DEKI katalog 2017. Foreningsfokus nr. 1 og marts 2017.  

DOF: Indkaldelse til/referat fra repræsentantskabsmøde 2017. Områdeformænd søges.                                              

Kursustilbud til bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige. Nyhedsbrev fra DOF. Rekruttering.  

Nyt ATK Projekt – Har du gode idéer og indspil?. Orientering 1/2017. Referat fra Hovedbestyrelsen – HB-03-

2017.  

Nordkreds: Stort til lykke og tak fra Claus Poulsen.  

NOU/Nordjyllands Skovkarleklub: Støtte til Ungdomsarbejdet.  

Thisted kommune: Medlemstilskud 2017. Invitation til Skovens Dag 7.maj - er nu aflyst. 

Sommerferieaktiviteter 2017. Nyhedsmail fra fritidssektoren. 

Nationalpark Thy: Husk at indtaste arrangementer på www.thy360.dk . NPT kalender – forårsudgaven.                                     

Rold Skov OK: Medlemsblad RSOK O-brev nr. 24. Vitale funktioner. Er besvaret. 

Keld Østergaard, Mariager Fjord OK: Forslag til divisionsturnering.  

Invitationer: Nyhet på Sverigepremiären I Åhus 3-5 marts. WOC: News an interview with Marika 

Teini., WOC News. Eustonian O-week Early Bird registration ends on 1
st
 of March! 

 O-ringen: O-Ringentidningen nr.1 + Flere mails.                                                     

 Noname: Nya orienteringskläder till klubben? 

 Eniro: Korrektur til Eniros lokale telefonbøger. 

 Børnehjælpedagens Lillebror lotteri 2017. 

 Diabetesforeningen: Skrabelodssalg 2017 

 

 

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

Kassereren: 

Kontingent er sendt ud. 

 

Træningsudvalget: 

Hermann og Henrik skal holde møde med Naturstyrelsen 8. maj ang. evaluering af Påskeløb 2017 før, 

under og efter løbet. Der skal også snakkes om naturzoner, og hvad det betyder for os. 

På generalforsamlingen ytredes ønske om en 3km svær bane for de ældste løbere i klubben i forbindelse 

med KM, bestyrelsen laver et oplæg til sæson 2018. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Intet nyt. 

 

Bladudvalget: 

Næste blad udkommer i juni måned, der kommer en eller flere artikler om Påskeløb 2017. Der har været 

fine artikler i Nordjyske/Thisted Posten om hhv. Påskeløb og Find vej dagen. 

 

 

Pkt. 4. Generalforsamling 22.februar:  

Konstituering:  

Jane Thode Jensen – formand, Susanne Karlshøj – næstformand, Dagmar Tange – kasserer, Lone M 

Jensen – sekretær, Henrik Overgaard – bestyrelsesmedlem, Kristian Edsen – bestyrelsesmedlem. 

 Vedrørende ”Klitløbets historie”, så har Jane været på Lokalhistorisk Arkiv, de var meget begejstrede, 

og har fået at vide at der via Nordvest OK’s hjemmeside er link til dokumentet. De vil også gerne have 

de gamle klubblade. 

 Den nye sponsoraftale med Sparekassen Thy er magen til sidst, Jane gjorde dem opmærksom på at der 

ikke stod noget om den reklame de har i klubbladet, og at deres logo på løbetøjet sidder på skulderen, 

og ikke på brystet. Begge dele er nu blevet rettet. 

 

http://www.thy360.dk/


 

 

 

Pkt. 5.  Påskeløb 13.-15. april 2017: 

Der har været mange positive tilkendegivelser omkring stævnet. Vi fortalte om vores egne oplevelser under 

stævnet, og var enige om at det alt i alt havde været en succes.  

Økonomien blev gennemgået, da Mette Edsen også deltog i mødet. Det ser rigtig fornuftig ud, der mangler 

stadig lidt regninger, og enkelte mangler at melde tilbage vedrørende kørepenge, før vi kan få det endelige 

resultat. 

Vi snakkede om, at afholde en klubtur til Sverige for nogle af de penge vi tjener på Påskeløbet, Signe og 

Jens har mange kontakter deroppe, så de vil gerne være med til at arrangere. 

 

 

Pkt. 6. Find vej Dagen 29.april:  

Sparekassen har trykt kort med de forskellige baner.  

Dagmar sørger for frugt til deltagerne, Kristian står for instruktionen. Der er både start og mål på 

Skovlegepladsen. Vi forventer, at de af klubbens medlemmer der møder op, giver en hjælpende hånd.      

          

 

 

Pkt. 7.  Nationalpark TV vil gerne lave en udsendelse om O-løb:  
Vores forslag er Bøgsted Rende, og familien Højbak kunne være en mulighed. Alternativt forslag kunne 

være Karina Kobæk og familie. Vi afventer henvendelse fra Rigmor Sams, Nationalpark TV. 

 

 

Pkt. 8.  Korttegning:  

Steffen Alm kan tænke sig at vedligeholde Tvorup og tegne klitområderne, han får betalt OCAD licens og 

en GPS. 

Signe tegner sprintkort i Brønderslev, når og hvis hun igen tegner for klubben, betaler vi hendes OCAD 

licens. 

Flemming Nørgaard har givet tilsagn om, at han godt vil komme og afholde et korttegnerkursus.  

Erik Flarup har tegnet et kort i Doverodde. 

 

 

Pkt. 9.  Kommende aktiviteter:    

Klitløb den 17. juni 2018 er sat på terminslisten              

Nordjysk Dag den 21. oktober 2018: Skovtilladelse til Tvorup Klitplantage 

Nordjysk Lang den 17. maj 2019: Skov? 

 

  

Pkt. 10.  Næste møde: 

Onsdag den 14/6 kl. 19 hos Kristian 

 

 

Pkt. 11. Evt: 

Snedsted Skole skal den 9/6 have en dag i Nationalpark Thy for 7. klasserne, med udgangspunkt i 

Vilsbøl Plantage. De vil gerne vil have O-løb på programmet, og spørger om vi evt. kan afholde O-løbet 

for dem, og komme med en kort introduktion. Susanne og Dagmar vil gerne hjælpe, der kan evt. bruges 

baner fra ”Find vej dagen”. 


