
 

 

Referat bestyrelsesmøde 17. september 2013 

 
Pkt. 1.  Godkendelse af referat: Bestyrelsesmøde den 30.maj 2013 
Angående Emitbrikker, er det aftalt med Erik Hedegaard at han får 5 Emitbrikker, som han opbevarer 
og kan udlevere sammen med tidtagningsudstyret.   
                                                                                                                                                                                      
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF : Idrætsliv nr.3. Juni 2013.DIF Opinion, nr.3 juni, nr.4 sept. Husk børneattesten – også på de personer, I 
kender i forvejen. Spørgeskemaus. Idrætspolitik og kommunalvalg.   
DOF: Breddeudvalgets Nyhedsbrev 2013-05,06,07, 08. Sommerhilsen fra DOF. Nye muligheder for støtte til 
Find vej i ….                                          
Klubblade: Ålborg nr. 3 Juni 2013. Horsens Juni 2013 
Nordkreds: Referat Klubledermøde den 11. juni. Divisionsmatcherne 2013.          
NOU/ Jes Mose: Indbydelse til biathlon.    
Jørn Svensen, Viborg OK.: MTBO i Jylland. 
Pernille Buch Gorm OK: Spørgeskema til klubledere.(Diplomtrænerudd.)                                          
Thisted kommune: Invitation til borgermøde: Kram dig 14 år yngre. Aktivitetsopgørelse, selvejende haller, 
perioden 01.05.13-31.07.13 i Conventus 
Kulturministeriet: Udredning af idrættens økonomi og struktur. Spørgeskema er besvaret. 
Jaan Saks: Start orienteering faster with Sportlyzer coaching software. Er videresendt 
MoonC.mobi.: Vis andre hvilken vej du valgte i dit o-løp- Fri JoggerLogger. 
Valter Sohler: New orienteering map and gift for you.                          
Invitationer: Limanova Cup – Poland 26.-28. juli 2013-09-10. WMOC 2013 Torino 4.-10.aug. 2013.  
Events in Macedonia- Strumica Open 2013/2014. EYOC 2014 25.-28.06. O-ringen. Flere mails om O-
ringen i Boden 2013 og i Skåne 2014.Bornholm Höst-Open 26.-27.okt.  
 
Jane: Skal jeg søge Thisted Forsikring om Lokalsikringsprisen? Vi blev enige om at forsøge igen. 
Orienterede om folder fra Super Brugsen – ”Vi støtter lokalt” 
                                      
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene.  
Træningsudvalget: Ikke noget nyt. Skal søge skovtilladelse til Klitløbet 2014. Skal sende oversigt over 
forårs løbene 2014 til Jane, så de kan komme med i Nationalpark Thy folderen. 
 
Økonomi: Beholdningen stort set uændret. Der er sendt kontingent opkrævninger ud for forårssæsonen 
2013 på ca. 33.000 kr. I august blev der sendt opkrævninger ud til kortsponsorer, kun 1 har betalt, der 
sendes rykkere ud. 
 
Klubbladet: Har fået artikel om Skawdysten v. Kristian Krog og Line. Edsens vil skrive om tur til 
Slovenien. Dagmar er i gang med en artikel om ”Divisionsmatch set fra Kiosken”. Der er frist for 
indlæg til næste blad engang sidst på året. 
 
Ungdom: Der har været 1. medlem på sommerlejr i Skagen. Der er ikke kommet indbydelser til 
efterårets U1 og U2 kurser endnu. 
 
Pkt. 4. Evaluering af 1.div.match 23.juni 2013 i Bøgsted Rende: 
Jane: En god dag. Beregningen lykkedes, pga. stort forarbejde af Ole. Præmier til begynderklassen, når det 
var ungdomsløbere der stillede op, blev reddet pga. ekstra præmier. 
Dagmar: Løbet gav et overskud på ca. 12.000 kr.. Der var et overskud fra kiosken på 3.000 kr. som går til 
ungdomsfonden. 
Lone: Godt løb pga. gode funktionsledere. Logistik i forbindelse med  stævneplads skal vi tænke på til 
næste store arrangement. Formulering i instruktion vedrørende åbne baner – ordinære baner der kan købes 
på dagen – skal vi undgå fremover. 
 
Pkt. 5.  Klubaften torsdag den 3. oktober ved Gert Nielsen, er der noget, der skal afklares: 
Der er kommet 27 besvarelser på Klub-O-Meter undersøgelsen. Klubaften holdes i Sjørring Idræts- og 
Kulturcenter, der er bestilt lokaler. Der bestilles kaffe til ca. 20 personer. Der sendes indbydelse rundt til alle 
medlemmer, og der sættes information på hjemmesiden om arrangementet. 
 



 
 
Pkt. 6.  Skoletjeneste katalog, Skoletilbud i Thisted kommune – uformelle læringsmiljøer: 
Klubben er med i kataloget, endda på forsiden. Beskrivelse af hvad vi kan tilbyde, hvilke forventninger der 
er til skolerne inden evt. arrangement, hvilken målgruppe af elever osv. Prisen er fastsat til 1000 kr. plus 
kørsel i forbindelse med arrangement. 
 
Der har været en henvendelse fra Hanstholm Skole vedr. arrangement i uge 39. Vi svarede tilbage at vi 
kunne fredag i Vilsbøl Plantage, evt. i Hanstholm by med ”Foto fra oven”. De har svaret tilbage, at de havde 
andre planer. 
                        
 
Pkt. 7.  Thy Challenge 12. okt. 2013, orientering fra indledende møde med Flemming og Hermann:  
Klubben får som sidste år 120 kr. pr. hold minimum 8.000 kr. Susanne vil hjælpe med postudsætning fredag. 
Dagmar kan ikke hjælpe på dagen, Annette og Bjarne kan hjælpe i stedet for.  Der holdes møde om bl.a. 
postudsætning og tidtagning, hvor Lone, Ole og Susanne deltager, evt. Annette og Bjarne. Flemming har 
fået en henvendelse fra Århus Universitet, de har 42 personer der gerne vil deltage, men på hold med 3 
personer på hvert hold. De får lov til at deltage uden for konkurrence. 
I samarbejde med Ole, har Flemming og Hermann fundet ud af, hvor meget materiel der skal bruge, og 
bestilles hos Ålborg OK. 
 

Pkt. 8.  Klubfest, nedsættelse af udvalg: 
Susanne og Torben, samt Mette og Kristian skal arrangere klubfesten. Jane og Hermann er stand in for 
Mette og Kristian. Klubfesten holdes 16/11 kl. 18 eller 18.30  i Sjørring Idræts- og Kulturcenter. Dagmar 
bestiller præmier til klubmestrene. 
 
Pkt. 9.  Påskeløb 13., 14., 15. -04 2017: 
Vi skal i 2014 have møde med Mariagerfjord OK vedrørende arrangementet. Der blev nedsat et udvalg 
bestående af Henrik Overgaard, Henning Olesen, Hermann Jensen og Leif Hansen til at se på hvilke skove 
der skal/kan bruges, og hvilke muligheder der er for stævneplads i de udvalgte skove. Det tilstræbes at der 
kan bruges samme stævneplads mindst 2 ud af de 3 dage Påskeløbet varer. 
Vi skal også i gang med at finde sponsorer, Flemming Søvndal er udset til den opgave. 
             
Pkt.10.  Kommende aktiviteter:     
Klitløb den 22. juni 2014: Henrik snakker med Leif om stævneplads og skovtilladelse i Hjardemål 
Klitplantage   

Nordjysk Dag 19.okt. 2014: Der er skovtilladelse til Nystrup Plantage. Bjarne spørges vedrørende 
banelægning. 
Divisionsmatch/ Op ned match: Har søgt om den 20. september 2015, endelig afklaring på næste 
klubledermøde i Nordkredsen     
                                                                                                                                             
Pkt.11. Næste møde: 
27/11 kl. 19 hos Dagmar 
  

Pkt.12. Evt. 
Ingen punkter. 
 


