
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 30.januar 2014  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Ingen bemærkninger.    
                                                                                                                                                                                        
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF : Idrætsliv nr.5 Nov. 2013, nr. 6 Dec. 2013,Medlemstal 2013, Medlemsindberetning. Kvittering for 
indberetning 2013.  
DOF: Skolesatsning før og efter Find vej Dagen. Træner 1 og Træner 2 kursus i 2013.                                       
Naturløb 2014 – 10-15 arrangører søges! Indkaldelse repræsentantskabsmøde 1.                                              
Breddeudvalgets Nyhedsbrev 2013-11, 12, 2014-01.Indbydelse DOF Akademiet 2014. Ungdomsindbydelse.                                              
Udtagelseskriterier og økonomi for eliten 2014. Mindeord for Orla Brydsø, Skive AMOK.                                         
Klubblade: Ålborg Dec.2013, Januar 2014. 
Nordkreds: Dagsorden og Referat  Klubledermøde nr.3/2013 den 13.nov.Dagsorden med bilag Klubledermøde 
1/2014 den 29.jan.                                         
NOU: Ny EMIT administrator. Indkaldelse, Referat repræsentantskabsmøde, Vejledninger 2014. 
Thisted kommune: Valg til Folkeoplysningsudvalget og Nyhedsbrev. Thisted udvalgt som 
breddeidrætskommune – pressemeddelelse.Lokaletilskudssatser – og gebyrsatser 2014.                                              
Information om Thisted kommunes samarbejdsaftale med DGI. Invitation om borgermøde om frivilligpolitik.                                               
Tilbud til daginstitutionerne i Thisted kommune. Påskønnelse af idrætsudøvere for 2013.                                
Gert Johannesen, Skive AMOK: Vedr. Wild West 2015. Besvaret af Henrik. 
Invitationer: Winter Training Camp in Valencia/Alicante ( Spain). Veteran-VM I Sydamerika 2014. 
MTB-O i Viborg 18.1 og ved Vinterlang 12.1.                                     
Noname: Kluberbjudande, orientering, 2014.  
Outdoor Extreme Sports: Inov-8 klubaftale ( O-sko) 
Rui Antunes: Mapper-works done in 2013                                     
                                     
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
Bladudvalget: Bladet bliver sendt ud i denne uge. Der er trykt ekstra eksemplarer, så der kan deles ud 
til ”Find vej dag” 
 
Ungdomsudvalg: Signe er udtaget til U18 landsholdet, satser på at komme med til VM i Portugal. 
Jens har æret på U2 i weekenden, skal også af sted i marts. Har afleveret klubmesterskabs pokal til 
Elias. 
 
Træningsudvalget: Programmet til forårssæsonen er klar. Det er gået langsomt med at få 
skovtilladelserne denne gang, men alle tilladelser er gået igennem. Vedrørende skove til Påskeløb  
2017, så har Henrik set på Nystrup og Tvorup som en mulighed for skove med samme stævneplads i 2 
dage. Kan det ikke lade sig gøre, må det blive forskellige stævnepladser de 3 dage. 
 
Pkt. 4.  Generalforsamling 19. februar: 
 Regnskab for 2013 blev gennemgået - beholdningen er større end sidste år, idet der har været et 
overskud på omkring 8000 kr.  
Budget 2014 gennemgået - der bliver ingen kontingentstigning, vi fastholder at betale 10 kr. for kort til 
KM-og træningsløb.  
 
Pkt. 5. Anbefalinger til NOK’s bestyrelse på baggrund af klubbesøg 3.okt: 
Henrik og Kristian kommer med oplæg til klubeftermiddagen i Thy Hallen, så vi sikrer Nordvest OK’s 
medlemmers opbakning til vores forslag omkring Familie- og Motionsorientering i 2014.  
Susanne og Lone orienterer om ”Find vej dagen” til klubeftermiddagen. 
Jane kontakter Gert Nielsen, vedrørende hans henvendelse omkring besøg i februar måned, som opfølgning 
på hans anbefalinger fra klubbesøget 3. okt. 
 
 
 
 



 
 
             
Pkt. 6  Kommende aktiviteter:     
Klitløb den 22. juni 2014: Skovtilladelse Hjardemål Klitplantage. Banelægning i gang.                                                       
 Nordjysk Dag 19.okt. 2014 i Nystrup: Der er ikke nogen der har meldt sig som stævneleder, vi 
spørger på generalforsamlingen 19. feb. Banelægger Bjarne, Banekontrollant Leif.     
Nordjysk Stafet 14.maj 2015: Skovkarleklubben/Nordvest OK arrangerer. Det bliver formentlig i 
Vilsbøl. 
Op ned match 1.-2. div. 20 sept. 2015: Skov? Henning Olesen spørges af hensyn til korttegning.   
Nordjysk Lang 22.april 2016. 
                                                                                                                                                
Pkt.7. Næste møde: 
Hos Kristian Edsen, mandag den 24. marts kl. 19. 
  

Pkt. 8. Evt: 
Herman har søgt Nationalpark Thy om betaling for nye foldere til Vilsbøl. 
Lise Tange – forslag om at klubbladet skal udkomme elektronisk i stedet for på skrift, for at spare porto 
og udgifter til trykning. Vi beholder klubbladet på skrift, idet vi ikke har udgifter til trykning. Det er 
også vores fornemmelse at medlemmerne er glade for, at sidde med bladet i hånden. 
Kristian Edsen: Kan Leif’s tlf.nr. fremgå af hjemmesiden, så man let kan finde det, når man har brug for 
at kontakte ham vedrørende kort til brug ved trænings/KM’s løb – Vi beder Ole om at sætte det på 
hjemmesiden. 


