
 

Referat fra bestyrelsesmøde 24 marts 2014 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Bestyrelsesmøde den 30. januar 2014 og generalforsamling den 19. februar 2014. 
Ingen bemærkninger 
 
Pkt. 2.  Konstituering af bestyrelsen: 
Vi beholder de udvalgsposter vi havde i forvejen. Der er enkelte rettelser til hjemmesiden. 
   
                                                                                                                              
Pkt. 3.  Indgået post:  
DIF: Idrætsliv nr. 1 med Deki katalog 2014.   
DOF: Breddeudvalgets Nyhedsbrev 2014/02. Repræsentantskabsmøde 1.marts 2014.                                           
Nyt fra DOF: HB, løbsafgifter, Cowi-ligaen og strategiproces. 1-2-træner – ny kort hjælpetræneruddannelse..                                 
Klubblade: Ålborg nr. 2. Februar/ Marts 2014. 
Nordkreds: Referat fra Klubledermøde 29.01.2014.                                                      
Thisted kommune: Dato for indberetning af lønsedler.  Indberetning af oplysninger vedr. medlemstilskud.                                          
Invitation til fyraftensmøde om Forenings-SFO.                   
Nationalpark Thy: Frist for at indtaste arrangementer på www.thy360.dk er 1.3.13. Korrektur til Nationalpark 
Thy arrangementskalender. Afslag på betaling af Find vej ..i Vilsbøl Plantage folder.                                 
Invitationer: MTBO den 23. marts.  B-løb  30 marts i jeres nær område. Kom på hjemmesiden. 
 Oden Racet Söderåsen 15.-16. Marts 2014-03-1. EYOC 2014 -  Strumica Open  25.-29.06. 2014.  
 Strumica Open  Free accommodation and food for 250 from 12-18.  O-ringens nyhetsbreve. Skåne  19.-
25. juli 2014.  
Flemming Søvndal: Mail vedr. klage over Thy Race.                                      
Jens Martin Nystrup, Sjørring Skole: Vedr. O-løb for 6.klasse.  
Hanne Østergaard: Helse messe i Thisted. 
Hanne Søvndal: SGIF tilbyder Smart Sport.  
 
Pkt . 4.  Meddelelse fra udvalgene.  
Trænings og skovudvalget: 
Henrik og Herman har haft et møde med Ditte Svendsen vedrørende påskeløb 2017 med henblik på 
hvilke skove der kunne benyttes. De fandt frem til at Tvorup kunne bruges 2 dage, hvis man tager 
Bøgsted Rende med, så det bliver et langt kort. Der er mulighed for stævneplads ved Tvorup Hul, og 
der løbes nord på den ene dag og mod vest den anden dag. 
Stenbjerg var ikke en mulighed der kunne benyttes. 
Tved og Nystrup kunne bruges begge to, så der satses på Tved. Der skal skoves i Tved i 2015, der 
bliver ryddet op i 2016, så den skulle være klar til 2017. 
 
Ungdoms og uddannelses udvalget: 
Jens Edsen har været på kursus 2 gange 
 

Bladudvalget: 
Deadline for næste udgivelse er 25.05. Henvendelse fra Henning Olesen vedrørende adresseliste i 
klubbladet – der skal ryddes op så det står i alfabetisk rækkefølge, enten efter fornavn eller efternavn, så 
det bliver mere overskueligt. Dagmar ordner det. 
Med hensyn til PR-udvalget, så tager Susanne en snak med Birthe Møller. 
 
Kassereren: 
Der bliver sendt kontingent ud i nærmeste fremtid. Ellers er status som det plejer. 
 
Jane: 
Der skal genforhandles sponsorkontrakt med Sparekassen Thy, vi venter på en tilbagemelding om 
mødetidspunkt. 
 
 
 
 



 
Pkt. 5.  Opfølgning generalforsamling:  
Birthe Møller har lavet 2 pressemeddelelser – ”Forny din  Løbetræning”  til arrangementet 26.03 fra 
Thy Hallen og til  Find vej dagen 2014.    
 
 
Pkt. 6.  Find vej i Danmark- dagen  5.april 2014: 
 Plakater og flyers er ude. Susanne har snakket med Erik Hedegaard, han laver 2 lette bane på hhv. 3 og 6 
km, Susanne laver sprintbane, hvor vi bruger EMIT brikker, så man kan få registreret sin tid. Vi bruger 
vores egne EMIT brikker. Herman kontakter Erik – han kan hjælpe med kortudseende, samt tryk af kort i 
sparekassen.  
Kristian Edsen melder fra til at instruere deltagerne i Find vej dagen. Signe vil gerne påtage sig opgaven, 
Mette og Jens hjælper. 
Tove Marie står for at skaffe frugt. Morten Lynggard vil gerne hjælpe på selve dagen, Dagmar kommer også 
og hjælper. Susanne sørger for at få tingene fra depotet ud på pladsen på selve dagen, inkl. bord til frugt og 
vand, samt de store vandbeholdere. 
 
Pkt. 7.  Opfølgning Anbefalinger til NOK’s bestyrelses på baggrund af klubbesøg 3.okt.2013:  
Kristian har haft møde med Lene fra Løbeklubben og laver løb for dem 26. marts. Det var ikke 100% positiv 
tilbagemelding, idet de fleste var i gang med at træne op til halv eller hel maraton, og nogle frygtede at vi 
ville stjæle medlemmer. Det blev aftalt at Kristian skulle komme den 19 marts og fortælle om løbet, inden 
de startede deres løbetræning. Efter dette møde, er stemningen straks mere positiv, der var lavet en seddel 
man kunne skrive sig på hvis man ville deltage den 26 marts, og 13 havde skrevet sig på. Det var Kristians 
fornemmelse, ud fra de snakke han havde med forskellige medlemmer af løbeklubben, at der kommer endnu 
flere. Vi aftalte at medbringe flyers fra Find vej dagen til uddeling, for at skabe interesse om dagen. 
 
Forenings-SFO: Jane deltager i fyraftensmødet i Snedsted den 22 april, men vi tilbyder ikke aktiviteter. 
 

Pkt. 8.  Kommende aktiviteter:     
Klitløb den 22. juni 2014 – Invitationen er kommet på O-service.  
Nordjysk Dag 19.okt. 2014 - Hermann bliver stævneleder.    
Nordjysk stafet 14.maj 2015 - Skovkarleklubben arrangerer i Vilsbøl 
Op ned match 1.-2. div. i Cowi ligaen 20. sept. 2015 – Vi tænker på at bruge Nystrup Plantage.      
 Nordjysk lang 22. april 2016 – der er ikke taget beslutning om skov endnu.  
                                                                                                                                                
Pkt. 9. Næste møde: 
Tirsdag den 10.06.14 hos Lone 
 

Pkt.10. Evt: 
Restbeholdning af de blå klub T-shirts sælges til favorabel pris – 100 kr. stk. 
Susanne sender en liste over beholdningen til Ole, så det kan komme på hjemmesiden. 


