
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts hos Lone 
 
Tilstede: Jane, Susanne, Dagmar, Henrik, Kristian og Lone 
 
 
Pkt. 1.  Godkendelse af referat: 
Referat fra bestyrelsesmøde 17. januar og generalforsamling 20. februar godkendt. 
 
Pkt. 2.  Konstituering af bestyrelsen: 
Lone overtager sekretær posten efter Gunver, samt PR-udvalget. 
Kristian overtager Ungdomsudvalget efter Lone. 
Ellers ingen ændringer.      
                                                                                                                        
Pkt. 3.  Indgået post: 
 DIF:  Idrætsliv med indlæg - Idræt for alle børn.DIF Opinion, nr.1,februar 2013. 
                      Idræt for ALLE børn uanset baggrund.  
 DOF:  Breddeudvalgets Nyhedsbrev.Repræsentantskabsmøde 2. marts 2013. DOF’s Børne-og 

Ungeudvalg Nyhedsbrev 2013-01. Ny Træner 1 i Nordvest OK.  
                      Minitræning – Et sjovt fundament for orientering.  
 Klubblade:  Ålborg nr. 1 Januar 2013. 
 Nordkreds:  Referat fra Klubledermøde.Tilbud om kursus fra Sydkredsen.                                              

Ny kredsadministrator for Nordkredsen. Ny formand i Viborg OK.         
NOU:  EMIT Backupkort. Videresendt til Ole. NOU’s hjemmeside er opdateret.                                     
Thisted kommune: 

Information til foreninger som lejer haller el. alm. lokaler. 
Indberetning af oplysninger vedr. aktivitetstilskud. Information om opgaver med tidsfrist 1.3. 
Foreningsmesse lørdag den 28. sep. Hele Thy til Thybordet. Indbydelses til Skovens dag 2013.  

  Nationalparken:  
Frist for at indtaste arrangementer på www.thy360.dk er 1.3.13. Møder om turister og lokale på 
cykel i Thy… 

  Sportigan:  10% af indkøbte varer for 5147,51 kr. overføres til alm.konto til varekøb. 
  Bo Lerner:  Vedr. salg af  orienteringsskærm. Er videresendt.  .                         
  Invitation:  WMOC 2013 – Sestriere-Torino 3.-10.juni 2013 
                       Vinterlangdistance Orienteringsløb ”I Troldens Fodspor” 24.febr.  
                       Orientacion en Venta del Moro 16.-19. marts 
                       O-ringens nyhetsbrev nr. 1-2013. Bliv O-Ringen ambassadør   
                       Gepard Adventure Race 23. marts 2013 på Suddjurs. 
 
Vi melder os ikke som deltagere til skovens dag 5. maj, da vi har opfølgningsdag på ”Find vej” lørdag 
d. 4. maj. 
 
Pkt. 4.  Meddelelse fra udvalgene: 
 
Bladudvalget: Der kommer nyt blad i juni. Der blev ikke holdt møde inden det sidst udkomne blad, så 
det endelige indhold af juni udgaven er ikke fastlagt. Evt. artikel om påskeløb. 
 
Ungdomsudvalget: Intet nyt. 
 
Træningsudvalget: Intet nyt. 
 
Kasserer: Kontingent er ved at bliver sendt ud. Ellers er økonomien uændret. 
 
Beholdning af kort: Forespørgsel fra Henning Olesen vedrørende Tved og Nystrup kort. 
Gamle Tved kort ok til træningsløb, på trods af røde skraveringer der er blevet gule nu. 
Nystrup kort – der skal trykkes nye, da løbet 4. maj er en del af ”Find vej”, hvor der kan komme nye 
løbere. Jane giver Henning besked. 
 



 
Pkt. 5.  Opfølgning generalforsamling: 
Hvad kan vi gøre bedre for de nye medlemmer: 
Vi skal sørge for at nye løbere ikke kommer til at løbe svære baner for hurtigt. 
Lidt øvede løbere kan løbe med en erfaren løber, og lære af den person. 
Vi laver uddannelses aften for nye medlemmer torsdag d. 23/5 fra 17.00 til 18.00. Der løbes fra 
Tandlægensvej i Vandet Plantage. Kristian Edsen står for undervisningen. Der sendes mail rundt til nye 
medlemmer. Jane giver banelæggerne besked om ændring af startsted. 
 
Pkt. 6.  Find vej i Danmark- dagen  13.april 2013: 
Der kommer ikke frugt fra Stævnesnack. Dagmar forhører omkring sponsering af frugt fra f.eks. 
frugtlageret. Alternativt betaler klubben. Lone køber engangsbægre til vand, og til at hælde frugt op i. 
Dagmar er banelægger, hun får hjælp af Henrik Overgaard. 
Der skal deles flyers ud lørdag d. 6. april på torvet i Thisted. Klubstanderen og ”Find vej” standeren 
medbringes. Jane og Dagmar deler ud, Susanne sørger for tilladelse. 
Vi skal hænge plakater op efter påske – Jane hænger op i Thisted. Dele plakater/flyers ud til 
træningsløb/KM, som kan hænges op/deles ud forskellige steder. 
Der bliver instruktion ved Kristian Edsen. 
Pressemeddelelse sendes ud efter påske. 
Jeg spørger DOF vedrørende Trimtex dragt. 
 
Pkt. 7.  1.div.match 23.juni 2013 i Bøgsted Rende: 
Invitationen er på nettet, skal lige rettes til. Der skal stå hvordan kortene er fremstillet. Vi vil have rivefaste 
trykte kort. Lone spørger Henning Olesen om han vil stå for kontakten til Carsten Thyssen/Grafisk Forum 
vedrørende tryk af kort. 
Vi bestiller en ekstra toiletvogn. Det afklares med Flemming Vangsgaard hvordan og ved hvem. 
Alle funktionsledere er på plads. Der holdes funktionsledermøde i maj, hvor stævnekontrollanten inviteres. 
Lone undersøger i Sportigan vedrørende præmier . Der er strømper i beholdningen som kan bruges til 2-3 
præmier. 
 
Pkt. 8.  Specielle arrangementer: 
 Kursusdag fredag den 4.okt.på Skyum Idrætsefterskole for ca. 60 idrætslærere - Vi skal vide lidt mere om 
arrangementet, men er ikke afvisende. 
Løb for ”Solsikken”/Refsvej? - Et sundheds og trivsels projekt finansieret af sundhedsstyrelsen. Vi 
besluttede at lægge kræfterne et andet sted, men vi kan evt. hænge plakater for ”Find vej” op i området.                              
Lise Tange tilbyder orienteringsløb som sommerferie-aktivitet for skolebørn 2. – 4. juli – Lise har fremstillet 
indbydelse, som sendes til kommunen. Kommer til at foregå i Eshøj og Vilsbøl plantager fra 2-4 juli. 
Lone spørger DOF om vi evt. kan få et eksemplar af materiale fra ”Find vej”, som sendes ud til deltagende 
skoler. 
 
Pkt. 9.  Klubaften: 
Se punkt 5. Opfølgning fra generalforsamling, hvor der er omtale af uddannelsesarrangement. 
 
Pkt.10.  Kommende aktiviteter:     
                    Klitløb den 22. juni 2014. Der søges om Hjardemål Klitplantage   
                    Nordjysk Dag 19.okt. 2014. Skovtilladelse Nystrup Plantage OK   
                    Divisionsmatch/ Op ned match i september 2015 – vi prøver at få en divisionsmatch.       
                                                                                                                                               
Pkt.11. Næste møde: 
Torsdag d. 30/5 hos Jane. 
 
Pkt.12. Evt: 
Jane sender forespørgsel rundt via Ole, om bespisning for deltagere i årets Skawdyst. 


