
Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2008 hos Jane 

Til stede: Lone, Jane, Susanne, Henrik, Gunver (ref.). Fraværende: Bjarne 
 

Pkt. 1 Referat fra sidst 
Godkendt efter enkelte ændringer 

 

Pkt. 2 Indgået post 
DIF, DOF – projekt ”kvinder på toppen” og ”kvinder på vej”, klubblade, invitationer fra 

Nordkredsen, NOU, løbsinvitationer, Trianglens Foreningssalg. 

 

Pkt. 3 Meddelelse fra udvalgene 
Henrik: er i gang med planlægning af vintertræningsløb/forårsprogram 

Lone: ungdomsløbernes gode resultater i årets løb 

Jane: Leif, Hermann og Jane har arrangeret løb for VUC og Coloplast og tjent kroner til klubkassen 

Der er købt nogen nye emit-brikker til erstatning for ”døde”. 

Bjarne: jfr. Fremsendt mail – økonomi uændret i forhold til samme tid sidste år – heri er ikke 

medregnet Tove og Roberts Fond. Skaffer ny teltstang fra Møllersport. NJM-dag gav overskud. 

 

Pkt. 4 Trykning af kort 
Lone skaffet priser på tryk af kort  med påtrykt bane hos trykkeri. Farvegengivelse mindre god. Vi 

tegner selv. 

 

Pkt. 5 Gave til NOK 
Susanne havde prøver med og aftaler nærmere tidspunkt for afprøvning med Intersport/Sport Direct 

og ungdomsløberne 

 

Pkt. 6 Anskaffelse af tøj 
Tøjudvalget arbejder videre med forslag til klubdragt og t-shirt. 

 

Pkt. 7 Forslag til NOU 
Anbefale at nedskære antal af NOU-løb samt forenkle løbene 

 

Pkt. 8 Faste poster 
Jane kontakter SN vedr. projekt ”poster i skoven” i Nationalparken 

 

Pkt. 9 Kommende aktiviteter 
Ingen klubaftner denne vinter. Generalforsamling onsdag d. 25. febr. Kl. 19 i Sjørring Kultur og 

Fritidscenter. Udvalgene laver egne beretninger. 2. div. Match den 6.9.2009. Jane forespurgt Skive  

om dommer og stævnekontrollant. Klubweekend evt. september 2009. NJM-dag 2010 forespørge 

om Tvorup. Leif arbejder på klitløb 2010. 

 

Pkt. 10 Næste møde 
Onsdag d. 4. januar 2009 kl. 19.00 hos Henrik 

 

Pkt. 11 Eventuelt 
Forslag om, at forårsløb i Tved afsluttes med medbragt madkurv hos Tove. 

Kioskudvalget foreslår gratis forplejning til hjælpere ved afvikling af stævne.  

 


