
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 20. november 2017  

 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat: 

Referatet godkendt   

                                                                                                                                  

Pkt. 2.  Indgået post: 

DIF: Idrætsliv nr.4 og nr. 5 2017. Foreningsfokus september 2017 , nr. 5 og nr. 6  2017. Sport 2017. 2 stk. 

billetter.  

DOF: Indbydelse til 1-2-Træner Hjælpetrænerkursus i øst og vest. Indbydelse til ATK 2.0 Trænerkursus(pilot) 

2017-2018. Orientering 3/2017 er på nettet. Skolernes Find vej Dag 2018.                                              

Nyhedsbrev fra DOF – Rekruttering.Referat fra Hovedbestyrelsen – HB-07-2017. DOF Akademiet 2018 

Bidrag til DOF’s julekalender. Nyhedsbrev om TBU.  

Nordkreds: Indkaldelse og Referat med bilag Klubledermøde 8.11.  

NOU:  Referat fra NOU-forretningsudvalg. NOU- oversigter for 2017, Mestre, statistik 2017..                               

Thisted kommune: Ansøgning om optagelse som Elitesatsklub. Valg til Folkeoplysningsudvalget 

30.11.2017.  Thy Awards 2018- info og invitation. E-sport. Informationsmøde 6.12.  

Nationalpark Thy: Statistik for offentlige arrangementer..  

Rold Skov OK: Medlemsblad RSOK O-brev nr. 29.  

Snedsted Skole: O-løb i Vilsbøl den 25. maj 2018 for 60 elever.       

Elsebeth S. Jensen, Coloplast: Tak for firmaarrangement den 8.okt.. 

Henrik Dagsberg: Deltag i NighChamp.  

 Invitationer: Orienteering in BarcelonaTIC BCN 2017 City Race 4.11-5.11.2017, Gran Canaria O-Meeting 

video release 26.-31. Dec. 2017, O-Ringen Nyhetsbreve. Høga Kusten Ørnskøldsvik 21.-27.juli 2018, 

O-travel Alicante Competitions and orienteering travels 2018, O-travel Madrid Competitions and Training 

2018, Danish Spring 2018. Newsletter 1,Newsletter 2, Nytårsstafet i Holbæk Orienteringsklub 7. jan. 2018, 

Orienteering Canada 2018. Yokon 17.-24. Aug, Rui Antunes: Mapping Work in 2017, TV Midtvest Plus: 

Kom bag kommunalvalget. 

 

Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 

Træningsudvalget:  

Er i gang med træningsprogrammet for vintertræning og forårssæsonen 2018. Vi kan evt. udnytte 

Sverigesturen i april 2018 til afholdelse af et KM-løb. Susanne og Torben arrangerer nisseløb i 

december måned, der søges om skovtilladelse til Bulbjerg. 

 

Bladudvalget: 

Det næste blad udkommer i januar 2018. Evt. en artikel om korttegning før og nu. Der skal sendes 

billede af årets klubmestre til Nordjyske. 

 

Kassereren: 

Næsten al kontingent er indbetalt. Beholdningen af penge er fin. Sparekassen har indbetalt  

sponsorpenge – vi havde overset at der i kontrakten stod, at der skulle sendes en faktura. 

 

Ungdom og uddannelsesudvalget: 

Jens har deltaget i juniorkursus og juniorweekend. TC-Nord står i øjeblikket uden træner, hvilket har 

bevirket at en klub har meldt sig ud af samarbejdet. Det betyder at der kun er 4 potentielle løbere til TC-

træning. 

 

 

Pkt. 4. Evaluering af Thy Challenge 14. Oktober 2017:  

Vi satte flere poster ud end vi plejer, vi kan evt. opfordre Flemming Søvndal til at begrænse antallet af 

poster.Den lange bane i løbet var sværere end den plejer at være, deraf de lange løbstider. Ros til den 

korte bane.  

Vi tjener 8000kr på at hjælpe, der har været udgifter for 1700kr i forbindelse med løbet.  

 

 



 

 

 

Pkt. 5.  Rekruttering af nye medlemmer:  
I referat fra bestyrelsesmødet i juni står der - der laves et byløb i Thisted inden Find vej Dagen, hvor vi 

opfordrer dem til at deltage i Find vej Dagen og de følgende træningsløb i skoven. Vi vil annoncere i avisen 

og reklamere på Facebook – det besluttede vi at holde fast i. Byløbet bliver den 28/4 fra Thy Hallen, selve 

Find vej Dagen bliver i Vilsbøl, Hermann laver baner. 

Der er kommet et forslag fra Lise Tange om at arrangere o-løb for spejderkorpsene i tilknytning til vores 

træningsløb. Vi besluttede at invitere spejderne og tidligere deltager i Find vej Dagen til vores byløb i april. 

 

Dagmar foreslog at vi kunne sende en form for annonce til vores sponsorer, vedrørende løb de dage, hvor vi 

løber på det kort de er sponsor for. 

 

Skolernes find vej dag: Vi prøver at deltage. Kristian, Henrik og Susanne står for arrangementet, som 

kommer til at forgå fra Thy Hallen den 22. maj måned 2018. Vi melder os til hos DOF, og afventer 

informationsmateriale, der sendes rundt til skoler og friskoler i Thisted by.  

 

 

Pkt. 6.  Ændring i regler ang. betaling af kort ved klubbens løb.  

Der er kommet et forslag fra Susanne: Klubbens medlemmer betaler ikke for kort. Ikke medlemmer og 

medlemmer fra andre klubber betaler et beløb for kort. Bestyrelsen har sagt OK til forslaget, og ikke 

medlemmer af Nordvest OK skal fremover betale 20kr pr kort. Det træder i kraft fra dags dato. Ole retter til 

på hjemmesiden. 

 

 

Pkt. 7.  Nyt fra Klubledermødet 8. nov.:  

Bl.a. nyt forslag til afvikling af Divisionsturnering, herunder også pointgivning. Der har været nedsat en 

gruppe som har arbejdet med det oprindelige forslag fra Helge Søgaard, Rold Skov OK og Keld Østergaard, 

Mariager Fjord OK. De har begge to siddet med i gruppen, foruden landstræner Lars Lindskou og Henrik 

Poulsen, FIF Hillerød.  

 
Begrundelse for at stille det nye forslag: 

Den nuværende divisionsturnering er en samlende aktivitet for mange klubber, hvor fokus er på klubbens 

præstation og ikke den enkeltes. Dette forslag har til hensigt at videreudvikle og styrker divisionsturnering 

således: 

● At divisionsturneringen opfattes som en gennemgående konkurrence, der styrker klubbens sammenhold 

omkring løbsdeltagelse 

● At barriererne for løbsdeltagelse for nye medlemmer nedbrydes idet alle løbere bliver vigtige i matchen og ikke 

kun de to bedste løbere i hver klasse. 

● At klubber der prioriterer B&U arbejdet favoriseres, idet flere og særligt unge løbere kan score point i den 

samlede match 

● At det generelle løbsudbud i kredsene øges. 

 

Hvis Nordvest OK’s medlemmer ønsker at læse forslaget i sin helhed, kan det rekvireres ved at sende en 

mail til Lone.  

 

Pkt. 8.   Klubdragter.  

Der har været flere forespørgsler på overtræksdragter. Susanne har henvendt sig til Noname, som har sendt 

materiale til hende. Der er kommet en ny model i jakken, som Noname anbefaler at vi køber. Der skal stadig 

bestilles 10 sæt af gangen, og prisen bliver 750 kr pr sæt. Susanne har spurgt efter billede af jakken i vores 

farver, men har ikke hørt fra Noname endnu, hun rykker for svar. 

 

Der er et restlager af klub T-shirt – der sættes en annonce i bladet, for at evt. interesserede kan se hvad der er 

tilbage. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pkt. 9.  Klitløb, NJ Dag i 2018 og NJ Lang i 2019.  

Klitløbet: Steffen Alm er banelægger, Kristian Edsen er banekontrollant, stævneleder ???                           

NJ Dag 2018: Bjarne er banelægger, Henrik Overgaard er banekontrollant, Susanne Karlshøj er stævneleder. 

NJ Lang 2019: Hermann Jensen er banelægger, Lone Jensen er stævneleder.  

 

 

Pkt.10. Generalforsamling 2018:  

Afholdes onsdag den 21. februar 2018 i Sjørring. 

Bjarne vil godt afløse Erik Hedegaard som Materielbestyrer. 

. 

 

Pkt. 11.  Kommende aktiviteter:     

Klitløb den 17. juni 2018: Der søges skovtilladelse i Hvidbjerg Klitplantage                         

Nordjysk Dag den 21. oktober 2018: Skovtilladelse til Tvorup Klitplantage 

Nordjysk Lang den 17. maj 2019: Skovtilladelse til Bøgsted Rende 

  

 

Pkt. 12.  Næste møde: 

24. januar kl. 19 hos Dagmar 

 

 

Pkt. 13. Evt: 

Kristian Edsen: Er blevet kontaktet af Herning OK som arrangerer påskeløb 2019, vedrørende vores 

fine logo fra påskeløb. De kunne godt tænke sig at benytte samme logo. Kristian har snakket med Hans 

om det. 

De spurgte også, op vi kunne stille med en stævnekontrollant til samme påskeløb, Jane og Lone har 

begge takket nej, Kristian overvejer. 


