
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 14. juni 2017  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Referatet blev godkendt. 

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF: Idrætsliv nr.2 2017. Undersøgelse i forbindelse med kommunalvalget.       

DOF: Referat fra Hovedbestyrelsen – HB-04-2017.                                     

Nordkreds: Klubledermøde i Nordkredsen 7.juni 2017.  

Thisted kommune: Nyhedsbrev fra Fritidssektionen.  

Nationalpark Thy: Husk at indtaste arrangementer på www.thy360.dk.  

Rold Skov OK: Medlemsblad RSOK O-brev nr. 25 og 26.  

Henning Olesen: Klubmesterskab. Mail sendt til hele bestyrelsen.  

Michaela Pavlikova: Interview vedr. aktiv turisme i Thy  

Invitationer: Bornholm Höst-Open 2017. Rold Skov OK´s 75 års jubilæum 10. juni.   

WOC News: Q&A with M.Kybruz, spectator evant, mapping standards mm. 

City Race Euro Tour 2017 – Treviso-Italy 17/18 June 2017 

O-ringen: Värmland 2017. Flere mails.                                                     

                                    

 

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
 

Træningsudvalget:  

Henrik og Hermann har haft møde med Naturstyrelsen Thy vedrørende naturzoner. Naturzonerne blev 

gennemgået, den store udfordring er Tvorup. Henrik og Hermann havde lavet et oplæg omkring hvor vi 

måtte komme med klubbens medlemmer, og det har Naturstyrelsen sagt ja til – Henrik fremviste kort 

fra Tvorup med rettelserne. Sammen med hver skovtilladelse, får Henrik en oversigt over, hvor 

naturzonerne er i området. 

Der er ikke kommet noget negativt vedrørende Påskeløb 2017. 

På opfordring er der blevet ændret på reglementet til KM løb, der er kommet to nye klasser, H70 og 

D70, og Banen hedder 4B indtil videre.  Bestyrelsen ser på hele reglementet til KM-løb, og kommer 

med et forslag til nyt reglement til næste generalforsamling. 

Træningsprogram for efterårssæsonen er under udarbejdelse. 

 

Kassereren: 

Der er kommet tilskud fra Thisted Kommune.  

De fleste har betalt kontingent, og der er sendt rykkere ud til dem som ikke har fået betalt. 

Økonomi som det plejer at være, når vi får de 50.000 kr. retur vi indbetalte til Påskeløbskontoen. Der er 

kommet tilskud fra Skovkarlene til ungdomsløberne. 

 

Bladudvalget: 

Det næste Opfang bliver sendt ud inden sommerferien. Der kommer en del artikler om Påskeløb 2017. 

 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Intet nyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pkt. 4. Evaluering Find vej dagen:  
På landsplan har der generelt været færre deltagere end tidligere, ligesom hos os. Susanne overvejer at 

sende et Opfang elektronisk til årets deltagere. 

Der var flest deltagere på den korte bane, Sprintbanen var en stor succes. 

Vi deltager igen i 2018. 

 

 

Pkt. 5.  Påskeløb 13.-15. april 2017 og Sveriges turen:   
Mette gennemgik regnskabet, der kommer et rigtig flot overskud til begge klubber. 

Dagmar har lavet en evaluering fra kiosken. 

Vedrørende klubtur til Sverige – vi reserverer weekenden i uge 16 i 2018 til turen, og arbejdere videre med 

at få kontakt til en klub i Sverige mht. skovtilladelse og overnatning. 

 

  

Pkt. 6. Rekruttering af nye medlemmer: 
Vi diskuterede forskellige muligheder for rekruttering. 

 Vi prøver at arbejde videre med følgende forløb: Der laves et byløb i Thisted inden Find vej dagen, og hvor 

vi opfordrer dem til at deltage i Find vej dagen, og de følgende træningsløb i skoven. 

Vi vil annoncere i avisen, og reklamere på facebook. 

 

Pkt. 7.  Stævneleder og banelægger til NJ Dag i 2018 og NJ Lang i 2019: 
Der mangler stævneledere til de to arrangementer. Der sættes en opfordring i Opfanget, om at melde sig til 

disse opgaver. 

 
. 

Pkt. 8.  Kommende aktiviteter:    
Klitløb den 17. juni 2018 er sat på terminslisten - Steffen er ved at finde skov.              

Nordjysk Dag den 21. oktober 2018 - Skovtilladelse til Tvorup Klitplantage 

Nordjysk Lang den 17. maj 2019 – vi søger skovtilladelse til Bøgsted Rende. 

  

Pkt. 9.  Næste møde: 
7/9 kl. 19. hos Jane  

 

Pkt. 10. Evt: 
Intet 

 


