
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 16. nov. 2016  

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Vedrørende Flemming Søvndals forespørgsel på de gamle skærme med klippetænger – Jane henvender 

sig til Flemming. 

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF: Idrætsliv nr.4 og nr. 5 2016. Sport 2016. Danskernes Idrætspris. Foreningsfokus nov. 2016.                              

DOF: Nyhedsbreve DOF: Skole okt. 2016. Nyhedsbrev DOF: Stævne og Reglement. Okt. 2016. 

Indbydelse til Træner 1 og Træner 2 kurser 2016/2017. Udviklingsmatrice for kompetenceudvikling.                                            

Trænerseminar d.19.-20.nov. i Vejle. Videresendt bestyrelse og Signe. Orientering 3-2016.  

Nordkreds: Invitation og Referat Klubledermøde 9.nov. i Skive.                                       

NOU: NOU Vandrepokaler. Videresendt Edsen og Højbak. Referat fra NOU-Forretningsudvalgsmøde.   

NOU Statistik og Mestre 2016. Er videresendt.                                                                                   

Thisted kommune: Nyhedsbrev fra Fritidsafdelingen. Invitation til stormøde den 1.dec.  

Thisted Forsikring: Kvittering for modtagelse af ansøgning til Lokalsikringsprisen. 

Rold Skov OK: Medlemsblad RSOK O-brev nr. 22.                                     

Møller Sport: Vedr. Påskeløb. Svaret og videresendt til Erik Nielsen, Mariagerfjord..                                    

Invitationer: Oplev Danish Spring 24.-26.marts 2017. Sevilla O-Meeting 19.-20.nov. 2016 – Romans 

ruins and forests.O-travels orienteering travels Alicante, Madrid og Portugal 2017. Nyhedsbreve fra O-

ringen Värmland 22.-28/7 2017. Orienteering in Barcelona TIC BCN 2016 City Race Euro                                                     

Trimtex Norge AS: Nyhet! Ekstremt slitesterk løpetights.  

Diabetesforeningen: Sidste chance for at deltage i konkurrencen om 3.000 kr.   

Augustin from uRTime:  uRTime News – Nov. 2016                

 
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene. 

 

Kassereren: 
Beholdningen af penge ser fin ud. Der er sat 50000kr ind på påskeløbskontoen. 9 personer mangler at 

betale kontingent, der er sendt rykkere ud. Der skal skaffes præmier til 5 klubmestre. 

 

Træningsudvalget: 
Skal til at kigge på forårsprogrammet 2017. 2 vinterløb blev planlagt, hhv. den 7/1-17 (Jane og 

Hermann) og den 4/2 (Lone og Ole). 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 
Jens og Signe har deltaget i KUM – det var OK at deltage. I år var der fri tilmelding. 

Signe skal være leder på U2 kursus den kommende weekend. Jens skal på juniorkursus i december 

2016. 

 

Bladudvalget: 
Har fået artikel om klubturen 2016. 

 

 

Pkt. 4.  Thy Challenge:  
Vi påtog os flere opgaver i år, da Flemming var presset – vi satte flere poster ud, og vi hjalp på havnen i 

Thisted. Flemming overvejer at flytte løbet 1 uge frem til 7.okt. 2017 – det er OK for os. Der blev et 

pænt overskud til klubben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pkt. 5.  Påskeløb 13.-15. april 2017: 
Vi havde et godt møde med klubbens funktionsledere - vi snakkede lidt om parkering, kiosk og 

børnebanerne.  

Det blev besluttet at man skal hjælpe mindst 2 dage, for at modtage tilbud om en regnjakke.   

Invitation til Påskeløbet er kommet på O-service. 

Mariager OK har fået en henvendelse vedrørende MTB-O til påskeløb 2017, om vi kunne tilbyde denne 

funktion. Mariager OK mener ikke vi skal tilbyde det, bl.a. fordi ingen af klubberne har MTB-O på 

programmet, vi er enige i denne betragtning. 

 

 

Pkt. 6. Find vej i skolen:  
Efter et kursus for idrætslærerne (mail 18.10Anders Bachhausen) er Snedsted skole meget interesserede i 

Find vej i skolen, de afventer budgetmøde, og vil derefter komme med et svar – de skal betale 3000kr for et 

skolenært kort, og yderligere 500kr for at få lidt mere af byen med(skolekort). Signe vil godt tegne 

skolenærkort/skolekort, og rykker for svar, så hun kan komme i gang. Hos DOF koster grundmaterialet til 

skolenært kort 500kr, og 1000kr for skolekort, som Snedsted skole egentlig skulle betale.. Vi bestemte at 

klubben betaler de 1000kr, så Signe kan komme i gang med at tegne kort. 

Vi deltager i Find vej dagen 2017 den 29. april. 

 

Pkt. 7. Agger Athlon den 18.-20. august 2017:  
Henvendelse fra Michael Mark vedrørende Nordvest OK’s eventuelle deltagelse i Agger Athlon – vi takker 

nej. 

 

 

Pkt. 8. Klitløb f.eks 17.juni 2018?/Klubudvikling:  
Jane har spurgt Steffen Alm, om han vil lave baner igen. Iflg tlf. samtale senere på denne aften har han sagt 

OK. Datoen meldes ind i terminslisten for Nordkredsen. 

Vedrørende klubudvikling så tager vi emnet op, når Påskeløb 2017 er overstået. 

 

 

Pkt. 9. Generalforsamling 2017. Dato?: 
Henvendelse fra Henning O. om at finde en afløser som Kortudvalgsformand – bestyrelsen finder en anden 

kandidat. 

Der afholdes generalforsamling 22. februar 2017. 

 

. 

Pkt. 10.  Kommende aktiviteter:                   
Klubfest 26.11. 2016 – det er der styr på. 

Påskeløb 13.-15. april 2017 – se under punkt 5. 

Nordjysk Dag den 21. oktober 2018 – vi søger om Tvorup Øst til arrangementet.  

 

Pkt. 11.  Næste møde: 
31/1-2017 kl.19 hos Dagmar.  

 

 

Pkt. 12. Evt: 
Ikke noget under evt. 

 

 

 

Referent Lone Jensen 


