
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 25. august. 2014. 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Bestyrelsesmøde den 10. juni 2014 – ingen bemærkninger                                                     

                                                                                                                             

Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF : Idrætsliv nr. 3 2014.                                             . 

DOF: Sommerhilsen. Breddeudvalgets Nyhedsbrev 2014/06. Folkeskolereformen.                                                                 

Thisted kommune: Ansøgninger til renoveringspulje. Ansøgning om Thisted kommunes Elitsatsning 

Nyheder fra Fritidssektionen. Kursuskatalog efterår 2014. og Sportsmesse.                                       

Nationalpark Thy : 2 stk Nyt fra Formidlingsnetværk Nationalpark Thy.   

Invitationer: MTBO Viborg den 30. juli. XII Limanowa Cup – Poland. Oringens nyhetsbreve. Skåne og fram 

emot Borås 2015. 

Søren Theilgaard: Udskiftning af batteriet i EMIT postenheder – Jane undersøger hvornår vores 

enheder er produceret, derefter vurderes det om vi skal have dem skiftet. Hvis de skal skiftes undersøger 

vi om der kan opnås mængderabat.  

Søren Maarup: Sprintkort.  

 uRTime News – July 2014 

Hans Stokholm Kjer: Vedr. annonce i ugeavisen Thy for Turister 

                  

Pkt . 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

Ungdoms og uddannelsesudvalget: 
Jens har været på sommerlejr. Signe er stadig tilknyttet landsholdets samlinger. 

Hvis der er overskud i en travl kalender, prøver familien at passe nogle træningstilbud ind for klubbens 

medlemmer. 

 

Trænings og skovudvalget: 
Intet nyt, da løbsprogrammet for efterårssæsonen er på plads. 

 

Kassereren: 
Økonomien ser ud som den plejer. Klitløbet gav et overskud på 4200 kr. Thy til lands gav et overskud 

på 4000 kr. Der er sendt løbskort ud til de enkelte sponsorer. Der er kommet 2 nye medlemmer. 

 

Bladudvalget: 
Efterspørger nye ideer/emner til næste udgivelse – forslag til artikel om Birthe og Hans’ Belgienstur.. 

Edsens JF-mesterskab i stafet har været avisen. Næste nummer af bladet udkommer Jan/Feb 2015. 

 

 

Pkt. 4.   Påskeløb 2017:  
Jørgen Blom, Mariagerfjord OK foreslår, at der nedsættes en stævneledelse med f.eks. 3 medlemmer fra 

hver klub. De mødes i efteråret 2014 og aftaler fordeling af de forskellige funktioner. Der skal være en 

stævneleder fra hver klub. Jørgen Blom har sagt ja til at være stævneleder for Mariagerfjord OK.  

Hvem vil være stævneleder fra Nordvest OK? – vi diskuterede forskellige muligheder, og der arbejdes på at 

finde en. 

Hvem vil indgå i stævneledelsen? – Jane og Kristian Edsen vil godt sidde i stævneledelsen, den 3 person fra 

Nordvest OK bliver den person der siger ja til at være stævneleder. 

 

Pkt. 5.  Thy Challenge: 
Flemming Søvndal har ikke meldt noget ud endnu, Ole/Lone kommer til at stå for tidtagningen. Der arbejdes 

på at få hjælp fra Anette Møller og Bjarne Krog til tidtagningen ligesom sidste år, Dagmar har også sagt ja 

til at hjælpe.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Pkt. 6. Sprintkort, Find vej Mobil-quiz mm..  
Sprintkort over uddannelsesområdet er snart færdigt og  sælges til Gymnasiet og Handelsskolen for 500 kr. 

årligt + 500 kr. for logo på kortet. Måske er Thyhallen, TFC , Pædagoguddannelsen og SOSU skolen også 

interesserede. 

Find vej mobil-quiz mm. – Der har været mail korrespondance mellem Anne Marie Kamilles fra DOF og 

hhv. Herman og Ole vedrørende mobil-quiz. Vi afventer et svar fra Bo Immersen fra Nationalpark Thy, idet 

han har vist interesse for projektet, inden vi afgør om klubben skal investere tid i projektet. Vi forventer ikke 

nye medlemmer ved at deltage i projektet. 

Forslag fra Else og Jens om at have nogle Vilsbøl kort liggende i Nationalparkcentret i Stenbjerg – vi har et 

lille overskud af kort fra Find vej dagen, de kan godt komme derud at ligge, hvis vi får lov til det af 

Nationalparkcentret. 

                                   

Pkt. 7.  Opfølgning Anbefalinger til NOK’s bestyrelse på baggrund af klubbesøg 3.okt.2013: 
Har ikke fået tilbagemelding vedrørende kommende indsatsområder efter Spørgeskemaundersøgelsen i juni. 

                                  

Pkt. 8.  Kommende aktiviteter:   
Nordjysk Dag 19.okt. 2014. Invitationen er på O-service. Funktionsledere næsten på plads 

Klubfest: Birthe og Hans spørges, om de vil være i festudvalget sammen med Dagmar. 

Nordjysk stafet 14.maj 2015: Skovkarleklubben arrangerer i Vilsbøl 

Op ned match  1.-2. div. i Cowi ligaen 20. sept. 2015 i Nystrup:  Hermann er banelægger. Der skal 

findes en stævneleder.      

Nordjysk lang 22. april 2016:  
                                                                                                                                                

Pkt. 9. Næste møde: 
Tirsdag den 11/11-14 kl. 19.00 hos Dagmar. 

 

Pkt.10. Evt.  
Idéer og forslag til Nationalparkplan 2016-2022 skal indsendes inden 9. oktober. 

Forespørgsel fra klubmedlem vedrørende mulighed for at sætte ”14 dages poster” op – poster som skal 

hænge i skoven i 14 dage, hvor man så kan komme og løbe når man har tid og lyst. Bestyrelsen ser det 

ikke som en mulighed, vi tilbyder i forvejen trænings/klubmesterskabsløb næsten hver eneste lørdag, og 

der er opsat faste poster både i Vilsbøl og Eshøj, som man kan benytte. 


