
Referat fra bestyrelsesmøde 29. juni 2010 hos Gunver 

Pkt. 1 Godkendelse af referat 

Referatet godkendt. 

Pkt. 2 Indgået post 

DIF - Idrætsliv, DOF – reglementer, TBE vaccine, indbydelse til personlig trænerkursus, nyhedsbreve,  aktive rundt i 
Danmark, Klubblade, Nordkredsen – Kalenderplanlægning, indkaldelse klubledermøde, køreplanreglement, 
invitationer, juniorlandshold Finland lån af materiel, henvendelse fra Schweiz´s juniorlandshold om hjælp til løb , 
sommeraktiviteter Thisted Kommune, børneattester,  www.thy360.dk, fundraisingordningen Morsø/Thisted 
Kommune, Familiefestival Lejerbo 25. sept.,  Danske Lægers Vaccinationsservice, Den Danske Virksomhedsportal, 
DASK statister /skuespillere. 

Pkt. 3 Meddelelse fra udvalgene 

Gunver: Klubbladartikel om vindmøllepark drøftet. 

Lone: Ungdoms træningsarrangement påtænkes planlagt i efteråret evt. også 2-3 hverdagsaften og hel lørdag. 10 
løbedragter bestilt. 

Henrik: Vanskeligere at få arrangører til klubmesterskaber.  

Bjarne: Økonomien ca. uændret og ser fornuftig ud. Klitløb 2010 incl. fortræning overskud 1076,- hvoraf  675,- er 
overskud fra kiosken. Flere udgifter kommer evt. senere så i bedste fald går regnskabet i nul. Størrelse af løbsafgift  
drøftet.  Morsø Gymnasium betalt for udarbejdelse af kort. 

Jane/Susanne: Klubledermøde – nye tiltag medlemsrekruttering. Hobro arrangeret  løb for kommunens 5. og 6. klasser 
hver tirsdag i samme skov m. servering af frugt gav en del nye medlemmer.  Tilsvarende i Viborg. 
Stævnekalender/langtidsplan gennemgået samt ændring af reglementer. Nordkredsen anskaffer eventvogn m. 
materialer, som kan lejes for 1.500,- første gang og 1.000,- pr. dag. Hurtige penge til klubben ved at arrangere 
kvindeløb.  

Pkt. 4 Erklæring om indhentelse af børneattest 

Underskrift af formand og kasserer 

Pkt. 5 Sponsoraftaler sportsforretninger 

Løberen, Sportigan, Intersport, Sportsmaster kontaktet. 

Løberen 10% på alle ikke nedsatte varer, hvis logo på hjemmesiden.  Sportigan tilbyder bonuskort til uddeling og 
bonus ydes til klubben eller kontantrabat v. klubarrangementer i butikken. Intersport arrangerer klubaftner f.eks. i 
november måned hvor der er ex.  20% på alt i butikken. Der kræves et vist antal deltagere.  

Jane kontakter Sportigan. 

Pkt. 6 Forsikring – Trygaftale 

Forsikringsdækning er i orden. 

 



Pkt. 7 Klitløbet  

Ingen stor deltagelse ved fortræning. Evt. opstilling af stævneplads tidligere/senere så klubbens medlemmer kan 
deltage. Overvejelse af fortræning en anden gang. Klitløb ønskes igen om 2 år. 

Pkt. 8 Nyt marketingsmateriale 

DOF udbedt sig ønsker til materialer (tilrettet ny vision). Vi ønsker skabeloner til diverse foldere/avisannoncer, 
plakater. 

Pkt. 9 Kommende aktiviteter 

NJM dag 24.10.2010 Tvorup Øst. Bjarne og Ole banelæggere. Banekontrollant Leif Hansen. Stævneleder Jørgen 
Nørmølle. 

Klubfestudvalg – Lone og Ole 

Vinterlang januar 2011. Leif Hansen er i gang. 

Op-/ned match 1.-2. div. 25. september 2011. Skovtilladelse i Tved.. Banelægger Henrik Overgaard 

NJM dag 21.10.2012 

Pkt. 10 Næste møde 

14. september 2010 hos Susanne 

Pkt. 11 Eventuelt 

Kørepenge hidtil fulgt forskellig takst. Til al kørsel for klubben følger vi fremover samme takst som i NOU 1,50 kr. pr. 
km. 

Sportigan efterspurgt hold til løb i Nationalparkløb i sponsortrøje. 

Henvendelse fra MTBO-Pan om anvendelse af kort i 2011 i Legind Bjerge. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


