
Referat fra bestyrelsesmøde 20. juni 2012 hos Jane 
Til stede: Susanne, Lone, Henrik, Dagmar, Lise, Jane, Gunver (ref.) 
 
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18. april 2012  
Referat godkendt. 
 
PKt. 2 Indgået post 

DIF: Opinion nr. 2, konference invitation, DOF: nyhedsbreve, update Find vej i Danmark-dagen, 
1000 tak for hjælpen, efterårsevent og klubudvikling. Klubblade: Aalborg og Horsens, Nordkreds: 
Dagsorden, klubledermøde herunder Find vej i Danmark-dagen, terminsliste 2013. 
Invitationer: Skåne, Polen, Latvia, Lithuania, Bornholm, Sundby Sø. 
Noname Lager, Naturstyrelsen – deling af data fra Udinaturen. Thisted Kommune: Thisted ordning 
slutopgørelse, oplæg til ny fritidspolitik, Friluftsnørd får egen hjemmeside. Nyt og flottere 
thy360.dk, Thisted Forsikring – søg Lokalsikringspris. 
 
Pkt. 3 Meddelelse fra udvalgene 
Susanne: nye fået tilsendt klubblad og afleveret til bibliotekerne i Thisted og Nykøbing 
Lone: der har været en ungdomstræning med 4 deltagere. Jens og Signe har tilmeldt sig 
sommerlejr.  
Henrik: Træningsprogram på plads trods lidt problemer med skovtilladelser. 
Dagmar: Kontingenter for sommerhalvår er betalt. Økonomi uændret.  
Jane: Faktura for kortfiler er sendt - militær træningstur afviklet.  
 
Pkt. 4 Find vej i Event 28. april 
Succes-dag med mange deltagere. Der tages kontakt til deltagerne til træningsløb i august. 
Opfanget sendes til deltagerne og lægges i Thy Hallen. 
 
Pkt. 5 Klubweekend 31.8. – 2.9. 
Lone udarbejdet forslag til program. Lone og Susanne står for indkøb og bestilling af mad.  
 
Pkt. 6 Nyanskaffelser? 
10 nye skærme er købt. Endnu en EMIT-brik er død – 4 års garanti til november. Der søges penge 
til flere nye lette stænger og flere EMIT-enheder. Foldekassen v. skovlegepladsen stjålet. Kim 
Christensen havde penge til en ny, som Jane og Hermann har hentet og sat op. Afløser til gammel 
klubstander – beach-flag-design. Susanne hører Skrannie´s Skilte om design-udkast. 
 
Pkt. 7 Thy Challenge 13. oktober 2012 
Flemming Søvndahl deltog under dette punkt og fremlagde program og forslag til 
samarbejdsaftale, som blev drøftet. NOK indgår som samarbejdspartner omkring udarbejdelse af 
o-bane v. Bulbjerg, udsætte ca.50% af poster, samle ca. 75% af poster, hjælp v. start/mål og 
kontrolpost i Nors. FS vender tilbage vedr. regulering af NOK betaling i forhold til tilmeldte hold. 
 
Pkt. 8 Kommende aktiviteter 
NJM dag 21.10.2012 i Vandet. Hermann banelægger. Gerda stævneleder. Torben banekontrollant. 
Susanne stævnekontrollant. Pia Mogensen dommer. Invitation er på vej.  



1.div. Match 23. juni 2013 i Bøgsted Rende. Leif banelægger. Stævneleder Lone. 
Nordjysk Dag i oktober 2014. Skov? 
 
Pkt. 9 Næste møde 
Torsdag d. 13. september 2012 kl. 19.00 hos Gunver 
 
Pkt. 10 Eventuelt 
Susanne fremviste prøver på overtrækstøj.  
Pris voksne – jakke: 400,00, buks: 300,- 
Pris ungdom – jakke: 300,-, buks: 200,- 


