
 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 29. januar 2015  

 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Bestyrelsesmøde den 11. november 2014: 
Under evt. vedrørende ny forsyning af Trimtex løbetøj – Susanne har fået priser fra Trimtex. 499kr for 
løbebluse med korte ærmer, 549kr for løbebluse med lange ærmer, 399kr for løbebukser med korte ben. 
Der skal bestilles mindst 10stk af hver slags. 
Vedrørende nyt klubtelt - det er ikke blevet købt endnu.                                                      
                                                                                                                             
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF : Idrætsliv nr.6 2014. Medlemsindberetning 2014. Vigtig undersøgelse, hvor du kan påvirke fremtiden. 
Foreningsfokus nr. 3 2014 og nr. 1 2015. Kvittering for indberetning af medlemstal.                          .                         
DOF: Eliteklubmøde den 27.11 i Odense. Foreløbig og endelig indbydelse DOF Akademiet 2015.                                             
Naturløb 2015 – 10-15 arrangører søges.Repræsentantskabsmøde 7. marts 2015.                                           
Breddeudvalgets Nyhedsbrev 2014/09 og 2015/01. Find vej PLUS nyhedsbrev. Jule- og nytårshilsen fra DOF.                                               
Nyhedsbrev jan. 2015 – det internationale område.       
Nordkredsen: Terminslisten Nord 2015. Referat ekstraordinært klubledermøde i Nordkredsen.                                               
Indkaldelse, Dagsordener til Klubledermøde 1 28.jan. Referat Klubledermøde 3. Mails vedr. DM mellem og 
Midgårdsormen.                                      
NOU: TC Nords fremtid.+ Kristians besvarelse. Indkaldelse til og referat af Repræsentantskabsmøde 12.1.                              
Klubblade: Ålborg nr. 5 November/December 2014.   
Thisted kommune: Fra alle os til alle jer. Aftenskoler – skemaer til årsafslutning.                                        
Skovens Dag 2015 – Invitation.                                             
Nationalpark Thy: Statistik 2014- hvor mange har i haft på tur. Invitation til koordinering af off. 
Arrangementer.   
Invitationer: O-travel orienteering travels Alicante 2015. RSOK Nytårsløb. Nytårsløb Hobro Østerskov.                                                 
MTBO for alle i Viborg den 4. januar. Brianconnais Tour 2015 – North West Cup 2015. 25.-30. August 
Rui Antunes: Mapper – my works done I 2014 and Merry Christmas everyone 
Hans Møller: Korttegning Skyum Bjerge.  
Leif Hansen: Vedr. afslag på booking i Vilsbøl 14. maj.  
Hermann Jensen: Fra brugerråd: Input til revision af driftsplanen for NST Thy.   
Klubmodul: Ingen grund til panik.  
Michaël DESQUEYROUX: French orienteering team - Bordeaux 
 
Pkt . 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
Bladudvalget:  
Der har ikke været noget PR at sende til aviserne. 
Klubbladet er på vej ud. 
 
Træningsudvalget: 
Løbsprogrammet for forårssæsonen er på plads, alle skovtilladelser er OK på nær Eshøj. Jane søger 
skovtilladelse til Eshøj og rykker for svar vedr. aftalen om de faste poster. Hele løbsprogrammet er lagt 
ind på THY 360◦ 
 
Ungdom og uddannelsesudvalget: 
Signes træning fra og i Thy Hallen i december måned var en stor succes. Efter vinterferien forsøges 
igen med træning, denne gang i Eshøj. 
Jens har været på U2 kursus, blev afholdt samtidig med DOF-akademiet. Der er meldt tilbage til TC 
Nord, at Jens og Signe gerne vil deltage.  
U1 kursus i foråret sendes ud til evt. interesserede i klubben. Horsens forsøger at lave et U0 kursus for 
de 6-11 årige, sendes ud til de forskellige klubber. 
 
 
 



 
 
Kassereren: 
Der er indberettet 83 medlemmer til Thisted Kommune i 2014. Der er kommet samtykkeerklæring 
vedrørende arbejde med unge. Det går ud på, at man skal indhente straffeattest hos politiet, for de 
personer der arbejder med de unge. 
 
Pkt. 4.   Generalforsamling 18.februar.  
Regnskabet for 2014 blev gennemgået, budgettet for 2015 udarbejdes og sendes ud til godkendelse i 
bestyrelsen. Der foreslås uændret kontingent for 2015. 
Forslaget fra Hermann vedrørende ændrede baner til KM løb sættes på dagsordenen til generalforsamlingen. 
 
                                       
Pkt. 5.  Find vej Dagen 25. april 2015:  
Susanne orienterede: Vi tager den lille pakke, dvs. man binder sig kun til 1 dag. Det bliver i Vilsbøl på de 
faste poster, og Hermann laver banerne. Der er bestilt plakater, flyers osv., og materialet kan afhentes til 
repræsentantskabsmødet i DOF. Lige som sidste år uddelegeres de forskellige opgaver til klubbens 
medlemmer – Susanne orienterer om dette på generalforsamlingen. Der bliver en bane med 5 poster, hvor 
man kan bruge mobiltelefonen til en quiz – spørgsmålene er placeret på skærmene/standerne. 
 
Pkt. 6.  Klubudvikling med fokus på frivillighed 2014-2017: 
Vi holder fast i vores egen træning v. Signe, og takker nej til at deltage i klubudviklingen. Vi kan/skal prøve 
at udvikle MTB-orientering i stedet for, idet vi jo kommer i besiddelse af flere MTBO-kort i forbindelse 
med det MTBO løb der afholdes i Nordjylland 15-19. april 2015(se evt. referat fra sidste møde under 
træningsudvalget).                       
 
  
Pkt. 7.   EMIT postenheder og EMIT brikker:  
Alle klubbens postenheder er blevet testet, og dem der ikke duede, er sendt til udskiftning af batteri hos 
Søren Theilgaard(150 kr. pr. stk.). Der er også sendt 8 EMIT brikker, som får nyt batteri for 50 kr. pr. stk.   
Ved fremtidige udskiftninger af batterier i EMIT brikker skal klubbens medlemmer selv betale de 50 kr. 
Vi køber ikke nye enheder og stativer i denne omgang. 
                       
 
Pkt. 8.  Kommende aktiviteter:   
Nordjysk stafet 14.maj 2015 i Vilsbøl: Skovtilladelse er endelig blevet givet. 
Op ned match 1.-2. div. i Cowi ligaen 20. sept. 2015 i Nystrup: Lone er stævneleder. Jørgen Blom 
har takket nej til at blive stævnekontrol, så vi prøver at finde en anden, ellers ordnes det inden for 
klubbens egne rækker. Hermann er banelægger, og Jesper Lundsgaard, Vestjysk OK er banekontrol.  
Nordjysk lang 22. april 2016: Skovtilladelse til Bøgsted Rende er OK; Stteffen Alm er banelægger. 
Påskeløb den 13.-15. april 2017. Skovtilladelse er søgt, vi afventer tilladelse til fortræningen og de 3 
etaper til påskeløbet pga. zoneringsafklaring. Per Korsbæk har sagt ja til at blive banekontrol til 1. løb 
skærtorsdag. 
Hans Møller har lavet et forslag til et nyt logo til Påskeløbet, det sendes ud sammen med referatet. 
 

Pkt. 9. Næste møde: 
Torsdag den 26/3 kl. 19 hos Henrik 
 
 
Pkt. 10. Evt: 
Ingen punkter. 


