
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 3. September 2008 hos Lone Jensen 

Til stede: Lone, Susanne, Jane, Bjarne, Henrik, Gunver (ref.) 

 

Pkt. 1 Referat fra sidst. 

Godkendt 

Pkt. 2 Indgået post 

Modtaget idrætsliv og klubblade.  Vi skal fremover selv søge løbstilladelse til åbne løb hos SNS. Løbs -

invitationer . Kursustilbud fra Thisted Kommune. 

Pkt. 3 Meddelelse fra udvalgene 

Bjarne: Økonomi uændret. Samme niveau som samme tid sidste år. 

Henrik: Træningsprogram for foråret foreligger med skovtilladelser 

Jane: Der er skaffet 3 bøger ”Talentets udvikling” fra DOF 

Pkt. 4 Anskaffelse af printer til udskrivning af kort? 

Afventer med printer og undersøger evt. hvad andre klubber gør. Lone undersøger pris hos trykkeri i Nors 

for tryk af kort m. baner til klubmesterskab. 

Pkt. 5 Gave til NOK 

Tove og Roberts Gavefond til gavn for klubbens ungdomsløbere er oprettet. Der indskydes årligt et beløb i 

gavefonden fra klubben. Indskuddets størrelse vurderes af bestyrelsen ud fra klubbens overskud. For at 

komme i betragtning skal ungdomsløberne  være mellem 8 år og 20 år, være aktive løbere dvs. løbe mindst 

5 løb årligt. I forbindelse med uddeling af gaver fra fonden kan der evt. være mindre brugerbetaling. 

Susanne skaffer katalog fra Sportdirect og undersøger klub t-shirt til salg til alle  medlemmer. 

Der blev nedsat et tøjudvalg, som består af: Bjarne, Lone og Susanne også med henblik på evt. anskaffelse 

af ny klubdragt. 

Pkt. 6 Faste poster 

Thisted Kommune sætter orienterende skilt op i Eshøj. 

Jane har mailet til de koordinerende gymnastiklærere for skolerne i Thisted og omegn omkring Eshøj. 

Flere skoler har allerede brugt Eshøj. Sjørring Skole har forespurgt, om klubben kan tilbyde o-løb i andre 

skove. 

 



Pkt. 7 Børnebaner ved åbne løb 

Henning Olesen har bedt om, at børnebane-læggerne til åbne løb giver besked 1 måned før løbet ved ønske 

om kortuddrag. Bestyrelsen opfordrer til at banelæggerne snakker sammen i god tid forinden løbet. 

Pkt. 8 Kommende aktiviteter 

NJM-dag 26.10.08. Ingen eftertilmeldinger eller åbne baner 

Klubfest: 15. November 2008  kl. 18.30. Bjarne reserverer Sjørring Kultur- og Fritidscenter. Jane hører Else, 

Jens, Annette og Leif. 

NJM-stafet 21.05.09 i Tved. Arrangeres af Skovkarlene. 

2. div. Match 06.09.09 i Stenbjerg Klitplantage. Hermann Jensen er banelægger. 

Klubweekend – drøftes til januar. 

Pkt. 9 Næste møde 

24. november 2008  kl. 19.00 hos Jane 

Pkt. 10 Evt. 

Avismotion – vi springer over i år. 

 

 


