
 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 9.juni 2015  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:  
Ingen bemærkninger.                                                          
                                                                                                                                                                        
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF: Idrætsliv nr.2 2015, KlubLiv Danmark - Nordvest OK er tilmeldt, kampagnemateriale rundsendt. 
Invitation til deltagelse i spørgeskemaundersøgelse.                                                 .                           
DOF: Rekrutteringsområdet, Find vej Plus og Find vej Dagen. DOF tilbyder DIN KLUB en gratis personlig 
fitness træner!  Nordvest OK på vej mod år 2020.  
Nordkreds: Indkaldelse  Klubledermøde 2/2015 den 17.6.                                                 
NOU: 
Klubblade: Ålborg nr. 2 Marts 2015.  Nr. 3 Maj 2015 
Thisted kommune: Udbetaling vedr. sommerferieaktiviteter 2015. 
NYT: Tilskud til sommerferieaktiviteter.                                               
Nationalpark Thy: Nyhedsbrev fra Formidlingsnetværk Nationapark Thy.  
Invitationer: MTBO træningsløb i Rold Skov i 2015. Indbydelse til 41.Grænsedyst den 14. maj 2015. 
Nyhedsbreve O-ringen Borås. OK Pan Århus tur til Thisted 5.-7. juni.  
New product for orienteering: SPORTident ComCard Pro. 
Noname klubbkläder Danmark 

Klubbflagg i eget design 
 
Pkt .3.  Meddelelse fra udvalgene: 
Træningsudvalget: 
Træningsprogrammet til 2. halvår 2015 er klar, og skovtilladelserne er på plads. 
 
Kassereren: 
Der har været 3 udmeldinger. 
Der er sendt kontingentrykkere ud til 4 medlemmer. 
Beholdningen af penge er stort set som den plejer at være(til den gode side) 
 

Bladudvalget:  
Bladet udkommer omkring 1. juli. 
Der har været flere PR meddelelser i Nordjyske, også i Morsø Folkeblad. 
 
Ungdom og uddannelsesudvalget: 
Signe og Jens deltager stadig i TC onsdagstræning i Ålborg. Jens har været med Ålborg OK til Tiomila 
i Sverige. Flere gode resultater – DM bronze i sprint til Signe, og 7. plads til Jens. JFM sprint 3. plads til 
både Jens og Signe. 
Jens skal på sommerlejr i Sverige i uge 27. Indbydelse om sommerlejr i Thy sendt til Andrea og 
Andreas Højbak. 
 
Pkt. 4.   Evaluering Find vej Dagen: 
Der var 68 deltagere på dagen – en god dag, men ikke resultat i form af nye medlemmer. Det er en god og 
enkelt måde for klubben at blive synlig på. Det var ikke en deltager i vores arrangement der vandt 
mobiltelefonen. 
Efter sommerferien vil vi sende en mail rundt til deltagerne i Find vej dagen, med en opfordring til at møde 
op til et af vores træningsløb, for at prøve O-løb endnu engang. 
 

Pkt. 5.  Klubtur 13. juni og Op/ned match 1.-2. div. 20 sept.:  
Klubturen 13. juni: Det bliver 2 træninger i Kollerup i stedet for. Pga. forholdsvis få tilmeldinger kører vi i 
egne biler i stedet for at bestille en bus(klubben betaler km penge). Der bliver købt ind til fælles frokost, 
Susanne og Dagmar bager kage, og man medbringer selv drikkevarer. 
 



Op/ned match 20. sept.: Hermann har fået en rigtig god og grundig banekontrollant. Indbydelsen kommer på 
nettet i juli måned. Kortene bliver trykt i Horsens på vand/rivefast papir. Funktionslederne er på plads. Jens 
Roesgaard bestiller toiletvogn hos Godik – vi aftalte at der skulle bestilles 2 stk., samt forespørgsel på pris 
på levering. 
 
 
Pkt. 6.  Skovly i Vilsbøl: 
Forvaltningen i Thisted Kommune er kontaktet for at høre om muligheden for at få overdraget Skovly som 
klubhus. Vi havde en god drøftelse af fordele, ulemper, økonomi mm. Nu afventer vi hvad der bliver 
besluttet mellem Thisted Kommune og naturstyrelsen. Jane kontakter forvaltningen igen. 
 
 
Pkt. 7.  Påskeløb 13.-15. 2017: 
Skovtilladelserne er givet. Vi skal holde et møde heroppe med Mariagerfjord OK, hvor vi skal se på p-plads 
og stævneplads muligheder i Tvorup. Lone kontakter Jørn Blom fra Mariager, vedrørende datoer for mødet. 
Henrik og Hermann kontakter ejeren af det stykke jord i Tved, vi har udset til p-plads. 
 
 
Pkt. 8.  Nordvest OK på vej mod år 2020, samt skrivelse vedr. Vinterlang:  
På vej mod 2020: Vi tager ikke imod tilbuddet om besøg af Gert Nielsen fra DOF. 
Vinterlang skrivelsen: Forslag til ny køreplan for Vinterlang blev drøftet. Der er 15 klubber som skal deles 
om arrangementerne, så det bliver et løb pr. klub hvert 3. år. Det syntes vi lyder overkommeligt, og derfor 
tilslutter vi os forslaget. 
 
Pkt. 9.  Kommende aktiviteter: 
Nordjysk lang 22. april 2016: Skovtilladelse: Bøgsted Rende: Steffen Alm banelægger. 
Klitløb 19. juni 2016??  
Klubtur 23., 24. 25. sept. 2016. Søhytten Førby Sø er bestilt(3900 kr + forbrug)  
  
Pkt. 10.  Næste møde: 
Mandag den 7/9-15 kl. 19. hos Lone 
 
Pkt. 11. Evt. 
Ingen punkter. 


