
 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 30. maj 2018 hos Susanne, Brundvej 18, Thisted. 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Referatet godkendt.                                                          

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr.2 2018. Foreningsfokus nr. 2 og 3 2018..                                               

DOF: Referater fra Hovedbestyrelsen – HB-03-2018, HB-04-2018. Magasinet Orientering 1/2018 er nu på 

nettet. Nyhedsbrev Orientering – Rekruttering. Spørgeskema vedr. korttegnere. Til DOF’s klubber: Pas på 

svindel via e-mail!! Mails om SFVD: Postevand, levering, præmier, bannere mm. Skole OL 18/19.  

2 mails: Frivillighed i Nordvest OK. Flere Find vej poster i Vilsbøl + Ansøgning til Naturstyrelsen.   

Nordkreds: Indkaldelse Klubledermøde den 6. juni 2018.  

Thisted kommune: Anlægstilskud 2018. Renovering af klubhuse..Invitation til stormøde 28/5 2018.  

Informationer fra Fritidssektionen. Overvejer I at starte med floorball?  

Nationalpark Thy: Flere Find vej Poster i Vilsbøl.  

Mariagerfjord OK: Brugt materiel er solgt.  

Rold Skov OK: RSOK O-brevet nr. 31 og 32. 

Tilsted Skole 6. klasse: Ønske om O-løb i Eshøj. Tilbudt den 18. juni. Pris 1000kr. 

Invitationer: Flere mails om O-Ringen 21.-27.juli 2018. .Danish Spring 29.-31. marts 2018 - Newsletter  #7 

og #8. Bornholm Höst-Open 26.-28. oktober 2018. 

                                     
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

Træningsudvalget:  

Skal i gang med efterårets løbsprogram. Der kom et forslag om at lave et løb i Snedsted på bykortet. 

 

Kassereren: 

Der er sendt en regning til DOF for Skolernes find vej dag. Økonomien ser fornuftig ud. Der er kommet 

sponsorbeløb fra Sparekassen Thy, og tilskud fra kommunen. 

 

Bladudvalget:  

Annoncen i avisen i forbindelse med Byløb fra Thy Hallen gav ikke noget. Det er facebook der giver 

noget. Vil fortsætte med at sætte klubbens løb på facebook sæsonen ud. Bladet skal snart udkomme, der 

mangler en person til ”10 skarpe”. Der kom flere forslag på bordet  

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Signe skal være leder på U2 sommerlejr i Sverige 

 

 

Pkt. 4.  Sverigesturen:  

Det var en fantastisk tur. Rigtig fint med deltagelse i åbent løb om søndagen, efter vi lørdag havde 

snuset til det svenske terræn. 

Turen kostede ca. 32.000kr, inkl. overnatning, forplejning, km penge for kørsel og løbsafgift. 

Der er udtrykt ønske om en gentagelse af turen, man kunne måske på skift hver andet år have hhv. 

klubweekend og Sverigestur – begge med egenbetaling for en del af turen. 

 

 

Pkt. 5.  Byløb 28. april og Find vej Dag den 5. maj, evaluering: 

Vi vil være med i Find vej dagen igen i 2019, og tænker at der skal være et byløb lørdagen inden selve 

løbet igen. Vi skal huske at indbyde til alm. træningsløb lørdagen efter Find vej dag. 

Fra et af de nye medlemmer har der været en forespørgsel på træning en hverdagsaften – vi prøver at 

arrangere 3 aftener i juni måned i Vilsbøl Plantage med start kl. 18.30. Første gang bliver 13/6, og 

dernæst 20/ og 27/6. Starten bliver fra Skovbørnehaven. 

Susanne vil sætte indbydelsen på facebook, og sende den rundt til deltagerne fra Find vej dagen 2018. 

Den skal også på hjemmesiden. 

                                     



 

Pkt. 6.  Skolernes Find vej Dag den 22. maj, evaluering: 

Det var en rigtig fin dag, alle funktioner gik OK.  

Næste år lægges konceptet ind under Skole OL, hvor det er flere sportsgrene der skal deltages i. 

Umiddelbart vil vi ikke deltage i Skole OL, men kan evt. prøve selv at arrangere Skolernes find vej dag, 

da  DOF stadigvæk har det udsendte materiale, som vi så kan rekvirere. 

Der er kommet en rigtig fin tilbagemelding på arrangementet fra Tilsted Skole. 

 

 

Pkt. 7.  Persondataforordningen: Databehandleraftale.  

Vejledning og aftale fra DOF er udsendt. Jane bliver dataansvarlig, Hermann bliver kontaktperson 

                          

Pkt. 8.  Kommende aktiviteter:    
             Klitløb den 17. juni 2018 i Hvidbjerg Plantage. Funktionsledermøde afholdt. Instruktion på vej.              

             Nordjysk Dag den 21. oktober 2018 i Tvorup Syd. Invitationen er på vej. Banerne er lavet. 

             Nordjysk Lang den 17. maj 2019 i Bøgsted Rende: Lone stævneleder  

 

Pkt. 9.  Næste møde: 

Torsdag den 6/9 hos Jane. 

 

Pkt. 10.  Evt: 

De kort vi får trykt hos Hanstholm Friskole betaler vi et meget lille beløb for hver gang. Vi diskuterede 

om vi evt. kunne give Hanstholm Friskole et årligt beløb i stedet for. 

Vi skal huske at få klubbens sponsorer med på kortet når vi selv trykker kort. Logoerne ligger på 

hjemmesiden siger Ole. 

 

Der blev givet tilladelse til, at Hermann kan investere i OCAD-12. 


