
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 11. november 2015   

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Ingen bemærkninger                                              
                                                                                                                             
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF: Idrætsliv nr.4 2015. Foreningsfokus 11.09 og 28.09 2015. Undersøgelse af idrætsforeninger og 
frivillighed. Sport2015. Vi deltager i lodtrækning af 2 billetter til Sportsgalla 9. januar 2016  

DOF: Klubtræninger på Find Vej i Danmark Facebook. Nyhedsbrev Motion og Foreningsliv- September 2015.  
Nyhedsbrev Børn og Unge Oktober 2015. Nyhedsbrev Rekruttering Oktober 2015.                                     
Klubudviklingsprojektet søger lokale konsulenter.DOF`s skoleudvalg vil blive klogere på jeres aktiviteter - 
spørgeskema besvaret. Julekalender på DOF´s hjemmeside. Klubudviklingsworkshop i Nordkredsen.                                     
Nordkreds: Indkaldelse til Klubledermøde 3/2015 den 10.11. Nordkredsens vinterlang orienteringsløb.                                     
NOU: Svar vedr. NJ Lang 2016. Nordjyske Vandrepokaler hjemkaldes.NJ-mesterskabsløb, Analyse og Forslag. 
Klubblade:  Horsens. Udløberen August og Oktober 2015.  
Thisted kommune: Valg til Folkeoplysningsudvalget. Invitation til borgermøde vedr. Vision 2022 for Thisted 
Kommune.                                      
Friluftsrådet: Hjælp Friluftsrådet med at reducere konflikter i naturen – er besvaret. 
Flemming S. Nielsen: Multisportsrace i Thyhallen 3.1.16 – er besvaret. 
Rold Skov Orienteringsklub: Medlemsblad RSOK O-brev nr. 15.  
Invitationer: Seville O-Meeting News about Seville O-Meeting 14.-15.11 2015. Nyhedsbreve fra O-
ringen. Vi blicker fram emot Sälen. 22.-29.07.2016. Velkommen til Sørlandsgaloppen 8. – 10. juli 2016 
Tour O Swiss 9.-16. July 2016, Swiss O Week 16.-23. July 2016. O-travel orientering travels 2016 
Træningsløb i Ulfborg  den 1.nov. Holbæk Orienteringsklub inviterer til Nytårsstafet 3.jan. 2016  
 KlubLiv Danmark. Flere mails om at skaffe medlemmer - sat på hjemmesiden  
 Børns Vilkår: Tjen penge til jeres forening og støt Børnetelefonen.                        
                                                         
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
Ungdom og uddannelsesudvalget: 
Det næste U2 kursus var nært blevet aflyst – tidligere ledere overtog, så det kunne afholdes. Signe skal 
med som leder. 
 
Træningsudvalget: 
Skovtilladelse til Klitløbet/NJ Lang 2016 er på plads. Træningsprogrammet for forårssæsonen 2016 skal 
snart laves, der er allerede budt ind på KM-løb, træningsløb og vinterløb. 
Man kan evt. udnytte Steffen Alms kort fra Hanstholm til et løb. 
 
Bladudvalget: 
Der kommer en beskrivelse af den nylig afholdte Divisiuonsmatch fra Helge Søgaard i bladet. Evt. kan 
der skrives om Thy Challenge. 
 
Kassereren: 
Økonomi er lidt bedre end den var samme tidspunkt sidste år. Alle de nye løbedragter er betalt, og 
klubben har givet et tilskud på omkring 3500 kr. Der er to der har restance på kontingent, der er rykket 
hos begge to. Thy Challenge har givet et overskud på 5900 kr,, divisionsmatchen 5800 kr. og Thy til 
lands 3300 kr. 
 
Pkt. 4.  Evaluering:  
Op/ned match 1.-2. div. 20 sept: Der var en del besvær/bøvl omkring deling af udstyr med Ålborg, som 
havde løb om lørdagen. Forventningen om et øget antal deltagere pga. dobbelt arrangement blev ikke infriet.  
Thy Challenge 10.okt: OK både med hensyn til postudsætning og tidtagning/beregning. 
 
 
 
 
 



 
 
Pkt. 5.  Påskeløb 13.-15. april 2017: 
Der har været afholdt et møde med Flemming Søvndal, hvor vi fik mange gode tips mht. erhvervelse af 
sponsorer. 
Ekstra P-plads i Tved og selve P-pladsen i Tvorup er på plads. 
Der er søgt hos Nationalpark Thy om sponsorat, det har vi fået afslag på. De har derimod åbnet op for støtte 
i form af f.eks. præmier, materialer, samt annonce i forbindelse med flyers(til uddeling ved påskeløbet i 
2016) eller løbskort.  
                                     
 
 
Pkt. 6.  Find vej Dagen 30. april 2016:   
Vi har besluttet at deltage i Find vej dagen 2016 – i hvilken form tager vi stilling til, når vi har set materialet 
fra DOF, som kommer i januar 2016. 
Vi vil prøve en anden form for opfølgning på Find vej dagen – 3-4 løb på en hverdagsaften, i umiddelbar 
forlængelse af arrangementet. Herman laver baner til selve dagen, Susanne står for det praktiske. Kristian 
tager sig af de 3-4 efterfølgende træninger i Eshøj.  
Som et led i klubudvikling, vil Kristian lave et vinter mountainbike O-løb, og vi tænker på at lave 
orienteringsløb på vores sprintkort for de firmaer/institutioner der ligger i nærheden af Thy Hallen. 
 
 
Pkt. 7.  NJ Lang og Klitløb 19. juni 2016: 
Efter aftale med NOU, bliver Klitløbet 2016 og NJ Lang 2016 slået sammen til et løb. Vi har fået 
skovtilladelse i Bøgsted Rende og Tvorup Øst. De svære baner bliver på ”Klitløbs kort”, og de mellemsvær 
og lette baner bliver på almindeligt O-kort. 
Jens Roesgaard har sagt ja til at være stævneleder. Steffen og Hermann er banelæggere. Økonomisk falder 
løbet udenfor NOU-regi, men NOU opfordrer til, at gebyr ikke bliver uforholdsmæssigt højt i.f.t. deres 
arrangementer. 
                        
 
 
Pkt. 8. Generalforsamling 2016.  
Onsdag den 24. februar i Sjørring Idræts og Kulturcenter 
 

Pkt. 9.  Kommende aktiviteter:  
Klubfest 14.11  
Klubaften med Maja Alm 26.11. – Susanne laver indbydelse. Det bliver i Thy Hallen kl. 19.                                         
Klitløb og NJ Lang 19. juni 2016. , 
Klubtur 23., 24. 25. sept. 2016. Søhytten Førby Sø er bestilt.  
 
  
Pkt. 10.  Næste møde.  
Torsdag den 4/2-2016 hos Dagmar. 
 
Pkt. 11. Evt.  


