
 

 

 

 

Referat  bestyrelsesmøde 11. november 2014  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Bestyrelsesmøde den 25. august 2014 – ingen bemærkninger                                                      
                                                                                                                             
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF: Idrætsliv nr.4 og 5 2014. Foreningsfokus nr. 2 2014. Sport 2014 . NOK har ved lodtrækning fået 2 biletter 
til 10.jan. 2015.                          
DOF: Brugerbetaling i statsskovene. Udkast til Plan 2020. Breddeudvalgets Nyhedsbrev 2014/07 og 2014/08.                                               
Vigtig info om Find vej Dagen 2015-nu med fokus på mobilen. Trænerseminar og Træner 1, Træner 2 og 
Træner 3 kursus.       
 Nordkreds: Indkaldelse, Foreløbig dagsorden m. bilag Klubledermøde 3. Referat Klubledermøde. 
 NOU: Referat af FU-møde 23.10-2014. NOU-statistik og oversigt for året 2014.                                     
Klubblade: Ålborg nr. 4 September 2014.     
Aalborg OK:  Weekendstævne/Dobbeltstævne  19.-20. sept. 2015.                                                        
Thisted kommune: Nyhedsbrev fra Fritidssektionen. Booking af de selvejende haller.                                         
Orienteringsmøde om Thisted Kommunes budget for 2015. Info vedr. forenings-SFO projektet til alle.                                         
 Nationalpark Thy: Invitation til Formidlingsdag 11.nov.   
 Invitation: MTBO træning sept.  MTBO i Rold 4. oktober. Foromtale, NightChamp 2014-15. Aarhus 
festuge sprint. O-ringens nyhetsbreve.  Borås 18.-24. juli 2015. Arctic Midnight Orienteering 1.-4. Juli 
2015. o-travel orienteering travels 2015. WMOC 2015 26.7-1.8 Göteborg. Advent Orient 25.nov-2dec-
9dec-16dec 
Klubmodul ApS.:  Klubmodul til Nordvest OK.                                       
Ranum teltudlejning: Nyhedsbrev. Legeland i efterårsferien. 
Noname: Træningstøj, løbetøj, overtrækstøj. 
Gediminas Trimakas: Maping for orienteering. 
                  
Pkt . 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
Kassereren: 
Økonomien ser ud som den plejer. Der har været 2 udmeldinger. Der købes præmier til 9 klubmestre. 
 
Bladudvalget: 
Næste blad udkommer omkring 1. februar 2015, der er deadline for indlæg 10/1-15. 
Der bliver skrevet om O-tur til Belgien, og der kommer et indlæg fra Helge Søgaard. 
 
Ungdom og uddannelsesudvalget: 
Signe kom ikke med på U20 landsholdet, er inviteret til landsholdssamling i Silkeborg 15 0g 16 
november. Jens skal på u2 kursus samme weekend. Der er kommet en invitation fra DOF til en åben 
landsholdssamling for U16 løbere, Jens vil gerne deltage. 
Signe vil gerne lave noget ungdomstræning, der har været sendt mail ruundt til klubbens medlemmer, 
og der er mange interesserede. Det bliver både teknisk og sjov træning, f.eks. bynært i Thisted, og med 
evt. leje af lokale i Thy Hallen på hverdagsaftener. 
 
Træningsudvalget: 
Skal i gang med træningsprogram for foråret 2015.  
Har fået henvendelse fra Erik Flarup vedrørende MTBO løb i Nordjylland 15-19 april 2015. Arrangøren 
af løbet, Jørgen Svendsen, har ikke fået skovtilladelse i Nordjylland, og er derfor på jagt efter 
skovtilladelse i Thy. De søger selv om skovtilladelse, men vil gerne låne kortfiler af Nordvest OK. Det 
giver en økonomisk gevinst til klubben, da de betaler 10 kr. pr printet kort. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pkt. 4.   Påskeløb 2017:  
Henrik refererede fra mødet med Naturstyrelsen. Der bliver forløb tirsdag og onsdag før påske i hhv. 
Bøgsted Rende og Vilsbøl. Selve påskeløbet bliver i Tved den første dag, og i Tvorup de 2 næste dage. 
 
Lone og Jane refererede fra mødet med Mariager Fjord OK, hvor der blev snakket om overordnet fordeling 
af økonomi, kort - terræn og stævnepladser, fordeling af diverse funktioner mellem klubberne og tidsplan for 
påskeløbet. Vi fortalte kort om, hvilke af vores funktioner der allerede var blevet besat. 
 
Vedrørende P-areal i Tved så afventer vi den endelige skovtilladelse, og kontakter derefter ejeren af arealet.     
               
Pkt. 5.  Evaluering af Thy Challenge 11. okt. 2014:  
Alt i alt et godt samarbejde med Flemming Søvndal omkring Thy Challenge. Opdelingen af funktionen 
omkring tidtagning i hhv. Nors og Svankjær fungerede fint. Der var en fin bemanding i Nors, og en god 
fordeling af opgaverne.  
 
 
Pkt. 6. Find vej Dagen 2015: 
Vi deltager i Find vej Dagen i den lille pakke. Susanne og Lone står for tilmelding hos DOF.Sidste frist for 
tilmelding er 11. jan. 2015. 
 
 
Pkt. 7.  Klubudvikling med fokus på frivillighed 2014-2017: 
Vi aftalte at gå i tænkeboks med hensyn til ovenstående. 
. 
 
Pkt. 8.  Generalforsamling 2015. 
Der bliver generalforsamling den 18. februar 2015. Dagmar reserverer lokale i Sjørring.   
                      
             
Pkt. 9.  Kommende aktiviteter:  
Nordjysk stafet 14.maj 2015 i Vilsbøl: 
Op ned match  1.-2. div. i Cowi ligaen 20. sept. 2015 i Nystrup:  Stævneleder bliver Lone, og 
Kristian Edsen tilbød sin hjælp til funktionen.      
Nordjysk lang 22. april 2016: Bøgsted Rende. 
                                     
                                                                                                            
Pkt. 10. Næste møde: 
29/1-2015 kl. 19 hos Susanne  
 
 
Pkt. 11. Evt: 
Susanne : Skal vi have en ny forsyning af klub-løbetøjet? Susanne sender en mail rundt, så vi kan se 
hvem der er interesseret i at få en ny dragt. Hun forhører om prisen på tøjet hos producenten, også på 
kortærmede løbetrøjer. 
 
Skal vi evt. have et nyt klubtelt? Vores blå klubtelt er ved at være slidt, et nyt telt koster omkring 2800 
kr., vi aftalte at købe et nyt telt 


