
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 13. marts 2018 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat best.møde den 24. januar 2018 og Generalfors. 21. februar 2018: 

Referaterne godkendt. 

       

Pkt. 2.   Konstituering af bestyrelsen: 

Alle i bestyrelsen fortsætter med deres opgaver.                                                           

                                                                                                                                  

Pkt. 3.  Indgået post:  

DIF: Idrætsliv nr.1  2018. Foreningsfokus nr. 1 2018.  

DOF: Referater fra Hovedbestyrelsen – HB-01-2018, HB-02-2018. Repræsentantskabsmøde i DOF. 

Mødemappe 2018. Spørgeskema om frivilighed. Har I styr på hvem har adgang til hvilke data.                                              

Skov og adgang – Spørgeskema – Henrik besvarer. Invitation Nordeafonden. Kysten er klar.                                          

SFVD eventmanual og gode råd. 

Nordkreds: Referat Klubledermøde 1 17.1.2018.  

Thisted kommune: Aktivitetstilskud – 2018. Ny persondataforordning. Sommerferieaktiviteter. 

Nationalpark Thy: Indtast på www.thy360.dk inden 1.marts. NPT Kalender forår 2018 – korrektur er læst. 

Esbjerg OK: Påskeløb 2018 på Fanø – EMIT ”5 cifre”.  

Ålborg OK: Facebookside og info vedrørende aktive/passive i O-service. 

Racingdenmark: Vil I hjælpe? Nordisk eXtrem Maraton. 

Invitationer: Last Call Orienteering in Barcelona( 16.-18. Febr. O-Ringen 21.-27.juli 2018. Spar 20% ved 

tilmelding inden 1. april.  Flere mails.Danish Spring 2018 Newsletter 6. Videresendt Fam. Edsen. 

Børnehjælpsdagen: Lillebror lotteri 2018. 2 mails.                           

TV Midtvest Plus: Masser af farver i Medietanken. Månedens Nyheder fra PLUS 

 

 

Pkt. 4.  Meddelelse fra udvalgene. 

Bladudvalget:  

Er ved at finde emner til det nye blad – evt. noget om påskeløb. Vil prøve at bruge facebook lidt mere. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Intet nyt. 

 

Træningsudvalget:  

Intet nyt. 

 

Kassereren: 

Der er sendt kontingentopkrævninger ud. Vi har fået 2 nye medlemmer. 

 

 

Pkt. 5. Generalforsamling 21.februar, opfølgning:  

 Der havde sneget sig en lille fejl ind i referatet fra generalforsamlingen, er nu rettet. 

Vi bestiller ikke ekstra klubdragter i denne omgang. Hvis vi evt. får nye medlemmer, kan vi se på om 

der er interesse for en klubdragt, og så bestille nye. 

 

 

 

Pkt. 6.  Byløb 28.april. Find vej Dagen 5. maj: 

Susanne har kigget på forskellige udformninger og priser på annoncer. Vi sætter en annonce i Thisted Posten 

onsdagen før Byløbet. Den kommer til at annoncere både for byløbet og Find vej dagen. Vi prøver at høre 

Sparekassen Thy om mulighed for finansiering af annoncen. Der vil også blive lavet en omtale af Byløbet i 

Thisted Posten. 

Find vej dagen: Har fået alt materialet fra DOF– på det første træningsløb efter påske, deles det ud til 

medlemmer af klubben, som så deler det ud/sætter det op diverse steder i området. Der sendes mail rundt til 

tidligere deltagere, og der reklameres på facebook. Alle klubmedlemmer der er på facebook opfordres til at 

dele med deres venner, eller invitere dem til at ”like” begivenheden.  

http://www.thy360.dk/


 

 

 

Til selve dagen er der fremstillet en reklame, der skal deles ud til alle deltagerne. Den havde en blank side, 

herpå har Susanne fået reklameret for vores træningsløb lørdag den 12. maj.                                 

 

 

Pkt. 7.  Skolernes Find vej Dag den 22. maj:  

Der er sendt en reminder til Østre Skole og Tingstrup Skole i uge 5 vedrørende tilmelding. Jane har også 

ringet lidt rundt, fordi vi gerne vil vide om de har set invitationen, og om de ønsker/ikke ønsker at deltage. 

Hvis de ikke ønsker at deltage, kan vi nå at invitere nogle nye skoler. Vi har ikke hørt fra flere skoler siden 

sidst.  

OBS!! Efter mødets afslutning har vi fået tilmeldinger fra alle skoler, og er nu oppe på 213 deltagere 

til Skolernes Find vej dag. 

 

Thy Hallen er kontaktet vedrørende adgang til toiletforhold, og det er ikke noget problem. Information til 

naboerne vedrørende øget trafik i området afventer antallet af deltagere, og fristen er ikke overskredet 

endnu. Løbsområdet – vi holder os på den sydlige side af Lepyttevej, så man ikke skal krydse vejen. 

Gymnasiet spørges om lov til at bruge deres fodboldbaner som stævneplads. 

 

 

Pkt. 8.  Kommende aktiviteter:    

Klitløb den 17. juni 2018: Hvidbjerg Plantage. Invitation på nettet.              

Nordjysk Dag den 21. oktober 2018: Tvorup Syd. Bjarne banelægger, Henrik banekontrol, Susanne 

stævneleder, Jane Stævnekontrol. 

Nordjysk Lang den 17. maj 2019: Bøgsted Rende. Hermann banelægger, Lone stævnekontrol.  

 

 

Pkt. 9.  Næste møde: 

Onsdag den 30. maj kl. 19. hos Susanne. 

 

 

Pkt. 10. Evt: 

Der er kommet mail fra Mariager OK, vedrørende køb af brugt EMIT udstyr, da de skifter til 

SportIdent. Vi aftalte at vi godt ville købe poststativer fra nr. 88 og op til 107, samt kuffert med en 

MTR-4 inkl. printer – afventer svar. 

 

Kristian fortalte seneste nyt om Sveriges-turen. Vi får serveret morgenmad, men skal selv sørge for 

frokost og aftensmad. Vi snakkede om at tage aftensmad til fredag aften med hjemmefra, og så købe ind 

i Sverige til lørdag aften.  


