
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 4. februar 2016  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Ingen bemærkninger.                                              
                                                                                                                             
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF: Idrætsliv nr.6 2015. Foreningsfokus 18-01-2016. Indberetning af medlemstal for 2015.                                             
Kvittering for indberetning af medlemstal.  
DOF:Vedr, besøg i Nordvest OK. Nyhedsbreve DOF: Stævne og Reglement og Skoleområdet.                                                                              
Motion og Foreningsliv. Jule- og nytårshilsen. Indbydelse til DOF Akademiet 2016.                                             
Orientering nr. 4/2015. Fra Skovudvalget - Møde i gruppe 1. Find vej i Skolen klar til brug.                                              
Ny Træner 1 i Nordvest OK.  
Nordkreds: Referat Klubledermøde 3/2015 den 10.11. Indbydelse til Nordkredsens Klubledermøde 20.1.2016.            
NOU: Referat fra NOU’s FU-møde 26.10.2015. Nordjyske O-aktiviteter, statistik og mestre.                                               
Indkaldelse til og referat fra NOU- repræ.møde 11.jan. 2016. Referat og vejledninger på NOU’s hjemmeside.                               
Klubblade:    
Thisted kommune: Besparelse på Fritidsområdet i 2016. Festugen i uge 26 2016: Thisted by i 50erne.                                                
Mails vedr. deltagelse og hjælp Thy Awards 5. febr. 2016. Lokaletilskud og gebyrer i 2016.                                               
Vedr. påskønnelse af sportsudøvere 2015. Årets ungleder: Kriterier og ansøgning.                                               
Thisted kommunes Lederpris. Hal Hits 2016 – Nye tilbud og aktiviteter i din forening?                           
Unglederuddannelse forår 2016. Tilmelding nu..  
Nationalpark Thy: Statistik for offentlige arrangementer 2015.     
Rold Skov OK: Medlemsblad RSOK O-brev nr. 16. Forslag til nye klasser til NJ stafet.                                     
Aalborg OK: Vedr. TC Aalborg repræsentant.                                     
Tingstrup SFO: Vedr. Forenings SFO.                                     
Tryg Forsikring: Forsikring DOF klubber.                                     
KlubLiv Danmark: DGI trækker sig fra KlubLiv Danmark.  
Klubmodul: Kampagne til orienteringsklubber.                                      
Klubspil.dk: Klubspil.dk vi gerne sponsorere din klub.  
Invitationer: Nytårsløb 1.jan. 2016 i Bælum Sønderskov. Nyhedsbreve fra O-ringen. Sälen. 22.-
29.07.2016. O-travel orientering travels Alicante, Madrid, Portugal 2016. Mails om WMOC 2016 5.-14. 
aug. In Tallinn,Estonia. Orientering Sport- Portugal O meeting.                    
Rui Antunes: My 2015 mapping work. 
Signsport: Orienteering equipment. 
 
                                       
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
 
Bladudvalget:  
Første nummer af Opfanget i 2016 er sendt ud. 
 
Træningsudvalget: 
Forårsprogrammet 2016 er klar, det gik nemt og hurtigt med skovtilladelserne.  
Har deltaget i møde med Ole Husen fra DOF omkring ny skovaftale - vi har ikke de store problemer 
med Thy Statsskovdistrikt, så vi ønsker ikke at DOF skal tage kontakten. 
 
 
Ungdom og uddannelsesudvalget: 
Der har været U 2 kurser i december og januar med deltagelse af Andreas 1 gang og Jens begge gange. 
Signe har været med som leder begge gange. 
Næste kursus er i marts måned i Horsens, der sendes indbydelser ud til Andrea, Andreas og Jens. 
Der er kommet invitation til ungdomsledermøde i Århus mandag i uge 6, mest for klubber med faste 
aktiviteter for ungdomsløbere, så der er meldt afbud. 
 
 
 



 
 
Kassereren: 
Der mangler kontingent indbetalinger fra 2 medlemmer for sæson 2015. 
De nye opkrævninger sendes ud i begyndelsen af marts måned 2016. 
Der er kommet tilbud fra TRYG forsikring, om at tegne forsikringer igennem DOF – vi er bedre dækket 
hos Thisted Forsikring, så vi skifter ikke. Vores materiel der står privat hos medlemmer af klubben, er 
også omfattet af forsikringen. 
 
 
Pkt. 4.  Generalforsamling 24.februar:  
Vi gennemgik regnskabet for 2015,og budgettet for 2016. Der har været snak om, at medlemmernes betaling 
for kort til vores egne løb skulle bortfalde – vi besluttede at fortsætte med betalingen for kort. Susanne 
informerer om Find vej Dagen på generalforsamlingen. 
 
Pkt. 5.  Påskeløb 13.-15. april 2017: 
Jane og Lone orienterede fra møde med kommunen og Sparekassen Thy vedrørende sponsorater til påskeløb 
2017. Dagmar foreslog at søge sponsorat hos Nordea Fonden, der i forvejen støtter DOF. 
Hans har lavet et udkast til flyers – det blev vist frem, og der blev foretaget lidt ændringer. 
 
 
Pkt. 6.  Find vej Dagen 30. april 2016/Klubudvikling: 
Vi er meldt til Find vej dagen. Datoerne for den efterfølgende træning er ikke fastlagt endnu – vi aftalte at 
dele en seddel ud med datoerne på selve Find vej dagen. Susanne sender mail til tidligere deltagere, hvor 
datoerne for vores træningsløb og Find vej dagen vil fremgå..Signe og Jens skal stå for instruktionen, 
Dagmar sørger for frugt og grønt. 
Vedrørende klubudvikling så takker vi nej til møde med Gert fra DOF. 
 
 
Pkt.7.  Find vej i Skolen:  
Hermann har været på korttegnerkursus i Viborg med skolekort som tema. Vi afventer at deltage i projektet, 
da skolerne ikke tidligere har vist den store interesse. Der følges med via informationer fra DOF. 
 

 

Pkt. 8.  Klitløb og NJ Lang 19. juni 2016: 
Steffen og Hermann har lavet et udkast til antal af baner, samt forslag om 2 startblokke, en for dem der skal 
løbe på klitløbskort, og en for dem der skal løbe på alm. O-kort. Begge dele er godkendt af NOU. 
NOU opfordrer til at holde prisen for deltagelse på et rimeligt niveau. Steffen er i gang med banelægningen.  
                  
 
Pkt. 9.  Kommende aktiviteter: 
Klitløb og NJ Lang 19. juni 2016 – se ovenfor 
Klubtur 23., 24. 25. sept. 2016. Søhytten ved Førby Sø er bestilt. Vi forsøger at finde medlemmer til et 
”Klubturs udvalg” på generalforsamlingen. 
 Påskeløb 13.-15. april 2017 – se tidligere info. 
 Nordjysk Dag den 21. oktober 2018 – skov ikke besluttet endnu.  
 
  
Pkt. 10.  Næste møde: 
7. april kl. 19 hos Susanne. 
 

 
Pkt. 11. Evt.  
Jane informerede om at forårets løb er lagt ind på Thy 360. Vi besluttede at skrive, at det koster 20 kr. at 
deltage. 


