
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 10. juni 2014. 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Bestyrelsesmøde den 24. marts 2014 – ingen bemærkninger                                                    
  
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF : Idrætsliv nr. 2 2014. Foreningsfokus nr. 1 2014. 
 DOF: Breddeudvalgets Nyhedsbrev 2014/03, 04 og 05. Revision af DOF’s MTBO reglement.                     
Løbsafgifter mv. og Reglementsændringer. BUU stiller spørgsmål – SVARFRIST 1/6.                                                       
Klubblade: Ålborg nr. 3  Maj 2014. 
Nordkreds: Dagsorden til og referat fra Klubledermøde 3. juni 2014.                                                     
Thisted kommune: Det nye konsulenthold på fritidsområdet er tiltrådt. Conventus-kurser. Flytning af 
Conventus-finanskurset. Nyhedsbrev fra fritidssektionen, april 2014. Indbydelse til åbning af Nordvest Safari 23. 
april. Invitation til Kick off arrangement – sundhedspolitik. Eliteidræt Thisted kommune. Skema udfyldt. 
Spørgsmål og svar vedr.foreningsSFO og foreningssamarbejde med ungdomsskolens juniorklubber.    
To ansøgningsskema vedr. ForeningsSFO. Medlemstilskud 2014 – ekstra frist … Gratis kursus for nye 
kasserere den 17. juni. Nationalpark Thy : Nyt fra Formidlingsnetværk Nationalpark Thy.                                                
Ny udgave af arrangementskalender for 16.maj-30.juni – korrektur. Frist for at indtaste arrangementer på 
www.thy360.dk er 1.6. 2014 
Invitationer: MTBO den 12.4, 3.5, Sommercup. 33 WawelCup – Poland, Zloty Potok 13.07.2014 
Markaryds FK – Gränsfejden 4. maj 2014. Officiel Strumica Open  T-shirt. 25.-29.06. 2014.  Arctic 
Midnight Orienteering 2.07 – 5.07. 2014. O-ringens nyhetsbreve. Skåne  19.-25. juli 2014. Bornholm 
Höst Open 25.-26. oktober 2014. Open Internacional de Orientacion Villa De Titaguas on Facebook  
Bjarke Sucksdorff: Terminslisten 2015. Fejlsendt. Gjaldt kun Syd og Øst kreds. 
Thisted Forsikring: Afslag på ansøgning Lokalsikringsprisen april 2014. 
Jaan.Saks, Sportlyzer: Still using spreadsheets for coaching?  
Eniro Danmark: Korrektur i Lokaltelefonbogen Thisted Kommune.  
 
                         
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
Bladudvalget:  
Næste nummer af klubbladet udkommer omkring 1. juli, i en skrabet udgave.  
 
Trænings og skovudvalget:  
Træningsprogrammet for efterårssæsonen er sat på hjemmesiden. Det er stadig svært at få programmet til 
at hænge sammen, idet enkelte har bedt om kun at lave løb en gang om året. Skovtilladelserne er der ikke 
problemer med, det tager ca. 14. dage. 
 
Kassereren:  
Havde glemt at søge tilskud til sommerlejr for ungdomsløbere hos skovkarlene. Det er på plads nu, og der 
går 200 kr. ind på kontoen.  Der er kommet 2736 kr. i tilskud fra Thisted Kommune. 
2 personer mangler at betale kontingent, der er rykket for beløbet. Ellers er beholdningen som den plejer 
at være, på denne tid af året. 
 
Ungdoms og uddannelsudvalget:  
Jens har været på kursus og sommerlejr. Signe har været på træningslejer i Sverige. 
Skal vi have ungdomstræning eller klubtræning? Det har været diskuteret hos fam. Edsen, Signe vil meget 
gerne stå for noget træning, men har hun tiden til det. Hvordan skal evt. træning være og hvornår? Vi 
snakkede om at prøve nogle hverdagsaftener, og fam. Edsen prøver at tilrettelægge nogle få træningsløb 
hen på efteråret. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pkt. 4.  Sponsoraftale med  Sparekassen Thy mm: 
Selve sponsoraftalen med sparekassen Thy er på 8000 kr. om året. Tryk af kort til klubmesterskabsløb 
eller lign. løb(8x50 kort). Tryksager efter behov(1000 stk.om året)Tryk af klubbladet 2 gange årligt. 
 Flere EMITenheder er døde. 
Vi prøver at søge hos JK automater igen, Jane finder ud af hvad vi skal søge om. Vi kan evt. søge om 
penge til vedligeholdelse af EMIT. 
Sportigan har spurgt om klubben er interesseret i mere klubtøj, men vi syntes ikke at vi mangler noget.   
                                    
Pkt. 5.  Evaluering  Find vej i Danmark- dagen  5.april 2014 og opfølgningsløb: 
Selve forløbet inden Find vej dagen – her fungerede det fint, at PR delen var delt ud på fiorskellige 
personer.  
Vores vurdering er, at selve dagen også forløb OK, når man tager det dårlige vejr i betragtning. 
De 2 opfølgningsløb – 1. gang var der OK tilslutning. Vi skal huske til fremtidige opfølgningsløb, at 
numre på postskærmene stemmer overens med numre på kort og definitioner, ellers er det forvirrende for 
evt. nye medlemmer. 
Sprintbanen var ikke den store succes. 3 og 6 km. Banerne blev ikke rigtig brugt til opfølgningsløbene. 
Vi deltager igen i 2015, måske med de 2. opfølgningsløb på hverdagsaftener.  
Nye medlemmer – huske at opfordre dem til at deltage i divisionsmatch løbene. 
Familiekontingent – Børn under 7 år betaler ikke kontingent. Vi overvejer til næste møde, om vi skal 
genindføre familiekontingent, og i hvilken form. 
                            
 
Pkt. 6.  Mødereferater:  
Fyraftensmøde om ForeningsSFO 22.4 – Det er et stort arbejde at deltage i ForeningsSFO, vi følger med i 
udviklingen mht. pilotprojektet.  
Strategimøde med DOF’s formand Walther Rahbek  den 22. maj – Der var ikke mødt mange op til mødet. 
Den nye formand kom med ideer til bla. uddannelse, kommunikation og anvendelse af facebook 
Klubledermødet 3. juni 2014 – Jane og Susanne refererede fra mødet, se evt. referatet på Nordkredsens 
hjemmeside. DOF har udsendt et spørgeskema om deres udviklingsprojekt ” Klubudvikling med fokus på 
frivillighed” 2014-2017 – vi snakkede om nogle af punkterne, Jane besvarer resten. 
 
 

Pkt. 7.  Opfølgning Anbefalinger til NOK’s bestyrelses på baggrund af klubbesøg 3.okt.2013: 
 Vi skal være mere synlige i pressen, Susanne vil prøve at styre det fremover. Kristian lover at sende mail, 
hvis de har deltaget i åbne løb. Omtalen behøver ikke kun være når der er opnået fine resultater, det kan også 
bare være en omtale af, hvad medlemmer fra klubben har deltaget i.  
 

 

Pkt. 8.  Kommende aktiviteter:     
Klitløb den 22. juni 2014 - Alt under kontrol. 
Nordjysk Dag 19.okt. 2014 - Invitationen skal på O-service inden sommerferien.   
Nordjysk stafet 14.maj 2015 - Skovkarleklubben arrangerer i Vilsbøl 
Op ned match  1.-2. div. 20. sept. 2015 - Skovtilladelse til Nystrup. Banelægger bliver Hermann                                                                                                 
Nordjysk lang 22. april 2016 –  
Påskeløb 2017 – Når de sidste stævnepladser er på plads kontakter vi Mariager Fjord. 
Vi snakkede om at afholde et lokalt kursus i brug af Condes, det kunne være godt for nye banelæggere.  
                                                                                                                                                
Pkt. 9. Næste møde: 
25/8 kl. 19. hos Jane 
 

 
Pkt.10. Evt: 
Ikke nogen punkter under evt. 


