
 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.00 hos Jane 
 
Pkt. 1.  Godkendelse af referat: 
Referat  fra bestyrelsesmøde 19. marts godkendt.     
                                                                                                                                                                                      
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF :  Idrætsliv nr.2. Maj 2013 med DEKI katalog ( Sportspræmier). 
           DIF Opinion, nr.2,maj 2013.  
           Spørgeskemaus. Anerkendelse af frivillige i idrætten.  
DOF:  Breddeudvalgets Nyhedsbrev 2013-03,04. 
Klubblade:  Ålborg nr. 2.April/Maj 2013. 
 Nordkreds:  Indkaldelse til Klubledermøde den 11. juni   
NOU:  NSKK. Tilsagn om støtte til sommerlejre og Signe Edsen. 
Thisted kommune:  

Thybordet … en idé.  
Sidste nyt om Conventus.( Fritidsportalen)  

                   DBU Tour gæster Thisted den 11.maj 2013.+ Reminder.  
                      Thisted kommune skal have udarbejdet en eliteidrætspolitik.  
                      Gebyrer og satser vedr. lokaletilskud for 2013.  
                      Ungeråd og Ungepolitik. 
                      Medlemstilskud i 2013. 
Torben Nielsen: 

Kursus for idrætslærere i Thisted kommune.  
Naturstyrelsen: 

Relancering af udinaturen.dk.  
Limfjordscentret:  

Skoletjeneste følgebrev.  
Jaan Saks:  Coaching software for orienteering clubs.                                     
Noname:  Erbjudande från Noname klubboveraller Danmark.                                     
Kämpela Sportswear:  

Klädansvarlig i klubben.   
Invitation:  Kopaonik open 16.-21. juli 2013. Serbien. 
                   Win free entries to 5 days of Apennines 27.7-1.8. 2013  
                 Grand Prix Polonia 2013 Foot-O 9.-11.8.  
                   O-ringens nyhetsbreve. Boden 20.-26. juli.2013.    
                Orientering i Norge. 15.-16. juni i Stokke( en halv time fra Larvik. 
                   Vestjysk 2 dages. Dejlig start på O-sommeren. Sprint og grillparty mv. 
 
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
 
Klubbladet: Det næste klubblad udkommer i juni måned. Susanne mangler at få løbsprogrammet. 
Kristian tilbød at skrive noget om Fynsk Sprint Cup. Dagmar sender liste over nye medlemmer siden 
sidste blad udkom.  
 
Kasserer: Tilskud fra Thisted Kommune er næsten samme beløb som sidste år. Økonomien er stort set 
uændret. Der er 4 der mangler at indbetale kontingent, der er sendt rykkere ud. 
 
Træningsudvalget: Ansøgning om skovtilladelse skal fremover søges hos Thomas Wessel i stedet for 
Thorbjørn Nørgaard. Alle skovtilladelser er ikke på plads endnu. Løbsprogrammet sendes til Susanne 
lige så snart det er færdig. 
 
Ungdomsudvalget: Der har været 1 løber på U1 kursus, og 2 løbere til KUM. Der er U1 sommerlejr i 
uge 27, med foreløbig 1 deltager. Træningstilbuddet i Vandet Plantage i maj måned var forberedt til 
øvede–løbere, men der deltog flest begyndere. Det var træning i O-teknik, 2 af begynderne gik signatur 
vandring med Mette, resten løb Følg John. 
 
 
 



 
Lise: Der er ikke kommet tilmeldinger til sommerferieaktivitet endnu, der er frist den 14. juni.   
 
 
Find vej i Danmark- dagen  13.april 2013: 
Der var enighed om, at det havde været en fin dag, og det var positivt med mange deltagere. Der er 
udfyldt et spørgeskema fra DOF vedrørende arrangementet, og der er også kommet en tilbagemelding 
på spørgeskemaet. I 2014 bliver Find vej dagen 5. april. 
Forslag om, at vi næste år skal lave opfølgning på Find vej dagen på hverdage, for at se om det evt. 
giver flere deltagere efterfølgende. 
 
Pkt. 5. 1.div.match 23.juni 2013 i Bøgsted Rende: 
Lone har snakket med Sportigan i Thisted vedrørende præmier. De er villige til at sponsere 14 stk. 2. 
præmier hvis vi køber gavekort til 1. præmier hos dem. 
Susanne har fået Henning Olesen til at lave kortudsnit der skal bruges til børnebanen. Hun mangler at få 
fundet ud af, hvordan man får de billeder der skal være ved posterne over på kortet. Hun spørger 
Sparekassen Thy, om de vil trykke kort og det diplom hun selv har lavet. 
Ole udtrykker frustrationer over den nye beregningsmetode til Divisionsmatchen, der bevirker at det 
hidtidige program mDivision ikke længere kan bruges til pointberegning. Han har fået kontakt til Anders 
Klinting, som selv har lavet et program, der kan beregne point efter den nye metode. Han har fortalt Ole at 
det kræver vi får en ny version af Etimimg, og har lovet at hjælpe så godt han kan. Frustrationerne går mest 
på DOF, idet han mener de lader klubberne i stikken, ved at lave en ny point beregningsmetode, uden at 
have et program klar, der kan lave denne beregning. 
 
Pkt. 6.  Klubaften torsdag den 3. oktober ved Gert Nielsen: 
Vi siger ja tak til tilbuddet om besøg fra breddekonsulent Gert Nielsen i oktober. Dagmar undersøger om vi 
kan være i Sjørring Hallen. Før klubaftenen, skal vi lave en ”klub-0-meter undersøgelse” blandt 
medlemmerne. Det er en form for måling på klublivet i Nordvest OK, hvor godt eller hvor skidt står det til 
i.flg. medlemmerne. Målingen skal bruges som oplæg til klubaftenen. Den bliver sendt ud til alle 
medlemmer efter sommerferien pr. mail. 
 
Pkt. 7.  Skoletjeneste katalog: 
Vi tilbyder vores deltagelse i Skoletjeneste kataloget, under forudsætning af at det vi skal udbyde, kommer 
til at ligne et tiltag Jane og Hermann havde med Østre Skole. På deres aktivitetsdag havde Jane og Hermann 
lavet et O-løb der bestod af 2 baner, Hermann gav instruktion, og skolen stod selv for trykning af kort. 
Klubben tjente 1000 kr. Jane forsøger at finde egnede billeder til kataloget.   
 
Pkt. 8. Klubledermøde 11. juni i Viborg:  
Til klubledermødet i juni måned, skal man diskutere koordinering af aktiviteter klubberne imellem. Vi 
syntes ikke koordinering er aktuelt for vores klub, da vi ikke har klubber i umiddelbar nærhed af os. Når vi 
har deltagere til vores klubløb udefra, er det fordi deltagerne er i området i forvejen, og selv har set på vores 
hjemmeside at der er løb. 
Jane og Lone deltager i mødet i Viborg. 
 
Pkt. 9.  EMIT-brikker:  
Der er 2 EMIT enheder der ikke dur mere, og vi har fået en ny målpost . Der er også indkøbt nye stænger, 
som Leif monterer. Vi diskuterede hvad vi fremover skal gøre, når vi får nye medlemmer, set i lyset af, at 
mange af vores EMIT brikker er ved at være gamle. Kan vi bruge disse gamle brikker til nye medlemmer? 
Skal de have en anden brik hvis den første dør inden for kort tid? Vi besluttede at have en kasse med ca. 20 
brikker, som tages med ud til vores løb. Når de nye bliver aktive medlemmer af klubben, kan de få en fast 
brik, som de selv skal erstatte med en ny, når den ikke dur mere. 
 
Pkt.10.  Kommende aktiviteter:      
Klitløb den 22. juni 2014 – Leif søger selv om skovtilladelse i Hjardemål Klitplantage. 
Nordjysk Dag 19.okt. 2014 – Der er skovtilladelse i  Nystrup Plantage    
Vi søger om Divisionsmatch/ Op ned match den 20. september 2015. 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                
Pkt.11. Næste møde: 
Tirsdag den 17/9 hos Susanne. 
 
Pkt.12. Evt: 
Hermann har været på korttegningskursus, hvor han erfarede, at der findes et program, som gør det 
nemmere at tegne sprintkort. Det anskaffes til klubben. 


