
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 24. januar 2018  

 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat 20. november 2017: 
Referatet godkendt 

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr.6 2017. Foreningsfokus nr. 7 2017. Medlemsindberetning 2017. 2 mails.  

DOF: Klubudviklingsprojekt – evaluering efteråret 2017. DOF Stillingsopslag Skole-projektkonsulent.                                              

Referat fra Hovedbestyrelsen – HB-08-2017. Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DOF.  

DOF Akademiet 2018. Invitation, Nyhedsbrev. Nyhedsbrev fra DOF – Stævne og Reglement.                                              

DOF- Julehilsen 2017. Orientering 4/2017 er på nettet. Ny skolekonsulent og kontaktperson til Skolernes Find 

vej Dag.  

Nordkreds: Indkaldelse med bilag Klubledermøde 1 17.1.2018.  

NOU: Indkaldelse til NOU-møde mandag 8.1.2018. NOU-referat fra møde 8.1.2018 og flere mails om dette.  

Thisted kommune: Foreningernes evaluering af Fritidspolitikken. Reminder valg til 

Folkeoplysningsudvalget 30.11.17. Julehilsen og info Fritidssektionen. Lokaletilskud og gebyrer i 2018.  

Nationalpark Thy: Reminder Statistik for off. arrangementer.  

Rold Skov OK: Medlemsblad RSOK O-brev nr. 30.  

Jess Rasmussen: Anmodning om støtte VM i Orienteringsbiathlon.                                    

Brian Vesterbæk: Vinterløb og Thy Triathlon Team.  

Invitationer: Tømmermændsløb 1.januar. Danish Spring Newsletter 3. O-travel Alicante Competitions and 

orienteering travels 2018. O-travel Madrid Competitions and Training 2018. 

Altibox/Henning O: Har din lokale forening brug for ekstra midler. 

Knudsens Plantage: Til O-klubber Vedr. Sauna eller vildmarksbade.  

TV Midtvest Plus: I medgang og modgang. Spændende oplevelser til julemesse. 

Skovkarleklubben: Ansøgning om tilskud til ungdomsløbere. 

 

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

 

Bladudvalget:  

Bladet er færdig, skal sendes til Sparekassen Thy til trykning. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Har lavet et udkast til foreløbig tilmelding til Sverigesturen. Vi skal finde ud af hvor mange der vil med, 

med hensyn til overnatning, evt. buskørsel, bespisning o.s.v. Buskørsel hele vejen bliver nok for dyrt, 

evt. kan vi leje en bus i Sverige. Overnatning bliver måske vandrehjem, alt efter hvor mange vi bliver. 

Vi sender invitationen til Nordvest OK’s medlemmer med familie. 

Jens Edsen har været på juniorkursus, og skal snart af sted igen. 

 

 Træningsudvalget:  

Træningsprogrammet er på plads for 1. halvår 2018. Alle skovtilladelser er på plads. Der har været 

udfordringer med skovtilladelse til Klitløbet. Valget har stået mellem Lodbjerg Klitplantage og 

Hvidbjerg Klitplantage, og Steffen har valgt Hvidbjerg Klitplantage. 

Skov og naturstyrelsen har forslået at flytte Klitløbet til august, idet der så ikke vil være problemer med 

skovtilladelsen. Det syntes vi ikke umiddelbart er en god ide, idet det vil give andre udfordringer. 

 

Kassereren: 

Alle har indbetalt kontingent på nuværende tidspunkt.  

 

 

Pkt. 4. Generalforsamling 21.februar:  

Kassereren og bestyrelsesmedlemmer er på valg – alle er villige til genvalg. 

Dagmar gennemgik regnskab 2017 og Budget 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  

 Der kommer information om Find vej Dag og Skolernes Find vej dag på generalforsamlingen. 

 



 

 

 

 

Pkt. 5.  Klubdragter:  

Der er behov for nye klubdragter, og vi har fået en ny model til afprøvning. Lige nu er der bestilt 5 sæt, men 

vi skulle helst op på 10 sæt for at få dem til den billige pris. Bestyrelsen har besluttet at købe ind til lager, så 

vi når op på 10 sæt. Dragterne medbringes til generalforsamling, så man kan prøve dem, hvis man har brug 

for et sæt. 

 

 

Pkt. 6.  Byløb 28/4, Find vej Dagen /Skovens Dag 5. maj og Div. match 6. maj:  

Susanne sørger for annoncering på Facebook til Byløb og Find vej dag, samt annonce til Byløb.  

Der er sammenfald på dato mellem Find vej Dag og Skovens dag, hvilket er uhensigtsmæssigt. Man kunne 

godt holde det som et fællesarrangement, men vi har valgt at satse på Find vej dag alene. Der er 

Divisionsmatch 6.maj. Kunne en bus til Div. matchen måske få flere med? Vi diskuterede fordele og 

ulemper, og vi tror ikke buskørsel vil lokke flere med. 

 

 

Pkt. 7.  Skolernes Find vej Dag den 22. maj: 

Der er indtil videre fire 4. kl. tilmeldt, Thisted Friskole, Tilsted Skole og Rolighedsskolen(2 klasser). De har 

fået tilsendt materiale fra DOF. Løbsområdet skal fastlægges, naboer til løbsområdet skal informeres og 

Thyhallen skal kontaktes. Det kommer til at forgå fra Thy Hallen som et mangeposteløb – find flest mulige 

poster indenfor området i løbet af 30 til 45 min. Deltagerne sendes af sted hver for sig. Der bliver også en 

sprintbane. 

Vi skal selv sørge for frugt og vand. 

Der sendes et kort til lærerne med indtegninger, for mødestedet, start og mål, inden selve dagen. 

 

 

Pkt. 8.   Nationalpark TV om Nordvest OK.:   

Der har været en henvendelse fra Rigmor Sams, TV Midt/Vest vil gerne sætte fokus på fitness i naturen, idet 

der er meget fokus på det område lige i tiden. Hun syntes orienteringsløb er et godt eksempel, og vil gerne 

bruge Nordvest OK som eksempel. Hun vil gerne have en garvet løber med, f.eks. Steffen Alm. Steffen 

kunne ikke på den første dato der var udvalgt, de prøver at finde en ny dato. Vi snakkede også om andre 

emner, f.eks. en hel familie. 

 

 

Pkt. 9.  Sidste nyt fra Klubledermødet den 17. januar.  

Hermann og Jane deltog i mødet, og Jane refererede fra mødet omkring de mest interessante punkter. Hvis 

man vil vide hvad der blev snakket om, kan man læse referatet fra mødet. 

 

  

Pkt. 10.  Kommende aktiviteter:    

Klitløb den 17. juni 2018: Afholdes i Hvidbjerg Klitplantage. Jens Roesgaard er stævneleder.              

Nordjysk Dag den 21. oktober 2018: Afholdes i Tvorup Syd. Bjarne er banelægger, Henrik er banekontrol, 

Susanne er stævneleder og Jane er stævnekontrol. 

Nordjysk Lang den 17. maj 2019: Afholdes i Bøgsted Rende. Hermann er banelægger.  

 

 

Pkt. 11.  Næste møde: 

Afholdes hos Lone, men da referenten havde glemt sin kalender, kunne vi ikke bestemme en dato. Vi 

bestemmer derfor en ny dato på generalforsamlingen. 

Forslag til datoer: 

Uge 11 – 12/3 og 13/3 

Uge 12 – 21/3 og 22/3 

Uge 14 – 4/4 og 5/4 

 

Pkt. 12. Evt: Intet 

 


