
Referat fra bestyrelsesmøde 31. januar 2017.  

Afbud fra Lone. 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat: Godkendt.                                          

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF : Idrætsliv nr.6  2016, Foreningsfokus nr. 1 2017, Medlemsindberetning.  

DOF: Skolernes Find vej Dag.( 15.-19. maj), Årets julekalender mangler løb, Årets 

repræsentantskabsmøde er 4. marts 2017, DOF Akademiet 2017 og Nyhedsbrev Fra DOF,                         

Jule-og nytårshilsen fra Find vej i Skolen, Orientering 2016/4, Nyt Find vej projekt til Nordvest OK?, 

Nyhedsbrev fra DOF- Stævne og Reglement.  

Nordkreds: Klubledermøde 18.jan.,Nordkredsens venner, Regnskaber, Referat Klubledermøde.  

NOU: Indkaldelse og Referat NOU Repræsentantskabsmøde 9.jan., NOU-opdaterede løbsregnskaber 

for 2016.  

Thisted Kommune: Thy Awards 2017. Info og invitation, Henvendelse vedr. Foreningsportalen 

og Conventus, Lokaletilskud og gebyrer i 2017, Påmindelse – vigtig tidsfrist ( Indstilling 

Påskønnelse),  Evaluering af Breddeidrætsprojekterne.  

Nationalpark Thy: Statistik for offentlige arrangementer mm.  

Thisted Forsikring: Vi har nu fundet/ Lokalsikringsprisen.  

Michael Mark: Vedr. Agger Athlon 2017.  

Rold Skov OK: Medlemsblad RSOK O-brev nr. 23, Mails vedr. Rolds Tømmermandsløb.  

Tina Førby Larsen: De blå juniorspejdere vil gerne høre noget om rigtig O-løb.                                 

Rui Antunes: My mapping work 2016    

Invitationer: O-Travel Competitions and Training Madrid 2017, O-Travel Portugal 

Competitions training 2017, WOC News. Estonia 2017, WOC Newsletter Dec.2016, 

Jan.2017, Vinterlang 1. og Tømmermændsløb, Orienteering Sport – Portugal O Meeting, 

BLOM and Abom, Nya boenden till O-ringen Värmland 2017, O’Cerdanya- High 

orienteering on the catalan/French Pyrenees, Early bird! Danish Spring 2017.  

Trimtex Norge AS: God jul og godt nytt år.  

TV MIDTVEST: Kom med bag kameraet.  

Diabetesforeningen: Skrabelodssalg 2017 

 

 

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene. 

 

Bladudvalget: 

Det nye Opfanget er færdig og sendt videre til trykning hos Sparekassen Thy, og bliver 

omdelt i løbet af den næste uge. 

 

Ungdoms-/uddannelsesudvalget: 

Jens har været på juniorkursus i efteråret, og Signe har været af sted som leder. 

 

Kassereren: 

Vi er pt. 80 medlemmer. 

 

Træningsudvalget: 

Vi er godt i gang med vinter-træningsløbene i januar / februar. Træningsprogrammet for 1. 

halvdel af 2017 er faldet på plads med skovtilladelser. Der bliver kun to KM i foråret primært 

pga Påskeløbet, hvor de resterende fire løbes i efteråret. Som noget nyt modtager vi ifm. 

skovtilladelserne nu også kort over Naturzoner i de pågældende skove, som er videresendt til 

banelæggerne. Vi tager efter Påske et møde med NST for at høre, hvad disse betyder i forhold 

til vore træningsløb med få deltagere. 

  



Pkt. 4.  Påskeløb 13.-15. april 2017.   
Stævneledelsen har holdt møde den 30. januar. Regnjakkerne til hjælpere fra Nordvest findes ikke 

i samme blå-farve til både dame og herrer. Vi har derfor valgt sorte regnjakker med tryk, da det er 

den eneste farve, der findes i både dame, herre, junior-model.  

Der er sendt ansøgning til Thisted Kommune om støtte til stævnet, hvor vi afventer svar fra dem.  

Thisted Forsikring sponsorerer 8.000 kr. til refleksveste, hvor vi til gengæld har lovet at omdele 

flyer for deres produkter til alle parkerede biler. 

TGI vil også gerne have omdelt flyer omkring deres løb (Nationalpark Thy Marathon) og 

sponserer med 2.500 kr. 

Øvrige sponsorater: Tican støtter med ”billige” pølser. Bakkedal sponsorerer produkter til 

forplejning samt anden præmie. Konpap, KK Specialiteter og Menu i Hurup støtter os med nogle 

rigtig gode priser på forskellige produkter til kiosken / stævnet. Højland Biler stiller en varebil til 

rådighed i Påsken til at flytte mellem stævnepladserne. Løberen & Møller Sport støtter med 

gavekort som præmier. 

 

Pkt. 5.  Find vej i skolen/Find vej Dagen:  

Kort før jul lavede vi en aftale med Snedsted Skole, hvor Signe i januar har tegnet skolekortet 

næsten færdigt – Hermann tegner det sidste færdig, så de kan få kortet overdraget omkring 

vinterferien. Find vej dagen er den 29. april, hvor vi er tilmeldt med aktiviteter på selve dagen, 

mens der ikke er planlagt opfølgende aktiviteter de efterfølgende uger.                      

 

Pkt. 6. Generalforsamling 22. febr. 2017.  

Jane modtager genvalg, hvilket den øvrige bestyrelse også gør. Regnskab for 2016 samt budget for 

2017 blev gennemgået og godkendt. Begge vil blive sendt rundt til medlemmerne forud for 

generalforsamlingen. Der foreslås uændret kontingent. 

 

Pkt. 7.  Kortbeholdning og print af kort til træningsløb.  

Tiden er ved at løbe fra den fysiske kortbeholdning. Fremadrettet får vi trykt kort til vore 

træningsløb via Steffen hos Hanstholm Friskole. Banelæggerne giver Dagmar besked om antal 

bestilte kort, hvorefter hun afregner med Hanstholm Friskole. 

 

Pkt. 8.  Nyt fra NOU mødet den 9. januar og Klubledermødet den 18. januar. 

Der kommer ny afregningsregel fra NOU i forbindelse med løb i deres regi. Der blev også talt om 

EMIT vs SportIdent, hvad skal der bruges i fremtiden ? 

 

Pkt. 9.  Thy Challenge.  

Løbet afholdes lørdag den 14. oktober. Jane og Hermann er forhindret på dagen, så vi skal have 

fundet lidt flere hjælpere på dagen. 

 

Pkt.10.  Kommende aktiviteter:    

Klitløb den 17. juni 2018: er sat på terminslisten              

Nordjysk Dag den 21. oktober 2018: skovtilladelse på plads til Tvorup Klitplantage 

Nordjysk Lang den 17. maj 2019: dato fastsat, mens skov findes senere. 

 

Pkt. 11.  Næste møde.  

Onsdag den 26. april hos Susanne. 

 

Pkt. 12.  Evt. 

Ikke noget under evt. 

 

 

Referent: Henrik Overgaard 


