
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. november 2013  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat bestyrelsesmøde den 17/9-13: 
Ingen bemærkninger     
                                                                                                                                                                                        
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF : Idrætsliv nr.4, Sportsgalla 2013, Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår, DIF OPINION nr. 5.                                          
DOF: Breddeudvalgets Nyhedsbrev 2013-09, 10 med Find vej Plus, Find vej Dagen 2014 og 2015.                                             
Klubblade: Ålborg nov. 2013. 
Nordkreds: Foreløbig dagsorden Klubledermøde nr.3/2013 den 13.nov                                     
NOU: Indsamling af NOU-vandrepokaler til gravering, Ny vinder til NJ-dag . Steffen Alm i H 55. 
Thisted kommune: Elitidrætspolitik – offentligt møde og høring, Nyhedsbrev fra Fritidssektionen.                                    
Kulturministeriet: Udredning af idrættens økonomi og struktur. Spørgeskema er besvaret 
Thisted Forsikring: Lokalsikringsprisen.              
Jaan Saks/Sportlyzer: How to keep kids and juniors in your orienteringclub motivated?                                    
Nyhedsbrev från O-ringen; Spara 30%, anmäl dig innan 1.11.og Senaste nytt från Skåne 
O-travel: information 2014 orientering, O-travel training camp Alicante February 2014, 2 x O-travel Training 
Camps 2014. 
Orienteering Competitions and training program I 2014 : Antalya O Days 27.2-2.3 2014, Cappad-O-cia Cup 
21.-23.3 2014  
Orienteering Journeys: Spørgeskema vedr. training camps i Frankrig. 
Advent orient 24.nov-1dec-8dec-15dec . OK-Silva  Kävlinge  
     
                                 
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
Træningsudvalget:  
Der er talt sammen på antallet af personer, der kan/vil lave klubmesterskabsløb(KM-løb), og det viser 
sig, at der er for få personer til at opretholde 8 KM-løb pr. sæson. Bestyrelsen har derfor besluttet at 
følgende er gældende i sæson 2014: Klubmesterskabet afvikles over 6 løb, hvoraf de 4 bedste for den 
enkelte løber er tællende. 
Udvalget der skulle se på stævnepladser til Påskeløbet 2017 har haft en snak omkring dette. 
 
Økonomi: 
Bjarne har arrangeret løb for Coloplast, det gav en indtjening til klubben på 1275 kr. Der er sendt en 
regning.  
Der mangler at komme en regning for kort til Thy Challenge, indtjeningen til klubben bliver omkring 
5800 kr. 
Der mangler nogle få kontingentindbetalinger, der er sendt rykkere ud. 
Kontobeholdningen er nogenlunde som sidste år på samme tidspunkt af året. 
 
Ungdomsudvalget: 
Der skal 1 på U1 kursus i november. 
Signe er med på junioreliteholdet det næste år. 
 
Bladudvalget: 
Bladet udgives sidst i januar. Der mangler stadig et par artikler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pkt. 4. Anbefalinger til NOK’s bestyrelse på baggrund af klubbesøg 3.okt, hvem/ hvad vil vi satse på, 

hvornår og hvordan: 
Vi besluttede at satse på Familie og Motionsorientering i 2014. Der blev nedsat et udvalg bestående af 
Kristian og Henrik, som kontakter løbeklubberne i Thy og på Mors med henblik på at tilbyde et forløb på 
omkring 4 arrangementer umiddelbart inden Find vej dagen der løber af stablen den 5. april. Derefter skal 
Familie og Motionsorientering også være opfølgnings arrangement til selve Find vej dagen. 
Anbefalingerne fra breddekonsulent Gert Nielsen, vil fremover være et fast punkt på dagsordenen til 
bestyrelsesmøderne, så vi ikke glemmer de mange gode råd omkring udvikling af klubben. 
 
Den 1. februar 2014 bliver der et vintertræningsløb i Thisted, med udgangspunkt fra Thy Hallen. Efter løbet 
holder vi en klubeftermiddag i Thy Hallen, hvor der vil blive orienteret om Familie og Motionsorienterings 
projektet, samt om Find vej dagen i april.  
 
 
Pkt. 5. Find vej Dagen 2014: Målgruppe?: 
Vi besluttede at følge ”den store pakke”, hvilket betyder at der skal afholdes opfølgnings arrangementer til 
Find vej dagen. Der satses på familier med børn, og som skrevet under punkt 4 bliver opfølgnings-
arrangementerne Familie og Motionsorientering. Susanne og Lone er tovholdere på projektet. Der laves et 
oplæg omkring arrangementet til klubeftermiddagen d. 1. februar, så klubbens medlemmer bliver involveret 
i afholdelsen af Find vej dagen. 
 
 
Pkt. 6. Thy Challenge 12. okt. 2013, evaluering: 

Forløbet med post udsætning/indsamling gik godt. Mellemstationen i Nors bør næste år bemandes med 3 
personer, der var meget travlt. Tidtagningsdelen i Svankjær gik godt. 
 

 

Pkt. 7. Generalforsamling, dato: 
Generalforsamling afholdes 19/2-14 i Sjørring Idræts og Kulturcenter. 
  
             
Pkt. 8.  Kommende aktiviteter:      
Klitløb den 22. juni 2014. Leif har talt med skoven om Hjardemål Klitplantage   

Nordjysk Dag 19.okt. 2014 i Nystrup. Banelægger - Bjarne, Banekontrollant - Leif. Jane sender 
forespørgsel til klubbens medlemmer vedrørende stævneleder jobbet. 
Divisionsmatch/ Op ned match: Har søgt om den 20. september 2015, der kommer muligvis afklaring 
på klubledermødet 13. november.     
    
                                                                                                                                             
Pkt. 9. Næste møde: 
Næste bestyrelsesmøde holdes 30/1-14 hos Henrik. 
 
  

Pkt.10. Evt: 
Skal klubbens medlemmer betale for kort til KM-løb og træningsløb? Vi besluttede at undersøge, om 
det vil påvirke budgettet, hvis vi dropper betaling af kort. Hvis det ser fornuftigt ud, tages det med som 
et forslag til generalforsamlingen. 


