
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 7. september 2015   

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:  
Ingen bemærkninger                                                          
                                         
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF: Idrætsliv nr.3 2015. Bliv festivalklar med foreningen.Foreningsfokus 29.06. 2015.  
DOF: Nyhedsbrev fra DOF Akademiet – Trænerseminar/kurser mm.                                               
Sommerhilsen. Nyhedsbrev Motion og Foreningsliv- juni 2015      
Nordkreds: Referat Klubledermøde 2/2015 den 17.6.                                               
NOU: Ikke svar endnu på mail om sammenfald NJ-Lang og DM-Sprint 22.04.16 
Klubblade:   
Thisted kommune: Høring vedr. halanalyse.Indbydelse til midtvejsmøde vedr. Forenings-SFO-projekt.                                              
Sensommermail fra Fritidssektionen. Sv: Vedr. Skovly. .                                      
Invitation: Seville O-Meeting 14.-15. nov 2015. Bornholm Höst-Open 24.-25. Okt. 2015. 
Sommerløb I Vorupør den 16. Juli.Hanstholmløbet 2015.Nyhedsbreve fra O-ringen. Vælkomna til 
Sälen. 22.-29.07.2016 
uRTime: Newsletter July  
Erbjudende klubbkläder från noname: 
Klubliv Danmark: Ingen klubkroner?ingen sponsorkroner.                                         
Korrektur til Eniros lokale telefonbøger 2015/2016 
 
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene: 
Kassereren: 
Der sendes kontingentopkrævning ud i løbet af 14 dage. Økonomien er lidt bedre end den plejer at være 
på nuværende tidspunkt af året. Der er ikke kommet regning fra Trimtex på den nye bestilling af 
løbetrøjer og bukser. Har fået lejekontrakten på Søhytten. 
 
Træningsudvalget: 
Intet nyt. 
 
Ungdom og uddannelsesudvalget: 
Jens har været på sommerlejr i Sverige. Der er kommet en invitation til møde i Ungdomsudvalget i 
Nordkredsen. Der er kommet invitation til KUM i oktober, nyt koncept hvor alle kan tilmelde sig, hvis 
man kan løbe en A-bane, der er flere sociale indslag end der plejer at være, Signe og Jens kan deltage 
her fra klubben. Invitationer til diverse kurser er sendt rundt til relevante medlemmer. 
 
Bladudvalget: 
Intet nyt. 
 
 
Pkt. 4.   Op/ned match 1.-2. div. 20 sept./ Thy Challenge 10.okt.:  
Op/ned match:  
Præmier til ungdomsløberne er hentet hos Sportigan. Toiletvognene er betalt, men vi har ikke fået det 
dokument der skal bruges ved afhentning. Kristian Edsen og Morten Brogaard afhenter. Dagmar undersøger 
om vi evt. kan afhente torsdag. Instruktionen er klar. 
 
Thy Challenge: 
Vi forventer at der bliver en mellemstation i Nors lige som sidste år. Dagmar kan hjælpe, evt. også Mette. 
Der har ikke været møde med Flemming endnu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pkt. 5.  Eshøj/Skovly i Vilsbøl: 
Eshøj: 
Aftalen med kommunen om de faste poster i Eshøj er underskrevet. Den gælder til 01.09.2019. Vi får 8.000 
kr. Pæl nr. 46 er blevet væk – Jane har været ude for at lede efter den. Der er sat X over post nr. 46 på de 
kort der ligger derude. De nye kort er desværre af en dårlig kvalitet. Planchen derude er også i en dårlig 
stand – kommunen er informeret. 
                                       
Skovly: 
Forvaltningen er kontaktet for at høre nyt om Skovly. De har svaret tilbage, at de arbejder videre med sagen, 
og at der er møde med Ditte Svendsen senere på ugen. Kommunen vil forsøge at afhænde bygningerne til 
Skov og Naturstyrelsen, hvis dette ikke er muligt bliver bygningerne revet ned ihht. Lejeaftale. Jane eller 
Hermann kontakter Ditte Svendsen, for at informere hende om, at vi er interesserede i at leje bygningerne. 
Dagmar undersøger hvor meget vi evt. kan få i lokaletilskud fra kommunen. 
 
 
Pkt. 6.  Påskeløb 13.-15. april 2017: 
Der blev kort refereret fra stævneledermødet med Mariager Fjord – stævnepladsen i Tved blev accepteret, vi 
fandt frem til en løsning i Tvorup alle kunne acceptere. Der skal indhentes tilladelser til at benytte private 
arealer til parkering i begge plantager. 
Vi mangler to funktionsledere – til salg af Åbne baner(den tog Kristian Edsen) og til 
børneparkering(Dagmar spørger Lise Tange) 
Vedrørende samaritter så prøver vi at få det besat med medlemmer fra Nordvest, med en sundhedsfaglig 
uddannelse(f.eks. Anette Hansen, Tove Marie Klemme eller Annette Møller). 
Jane har kontaktet Nationalpark Thy vedrørende skema til ansøgning af tilskud til arrangementer og evt. 
brug af logo. Der eksisterer ikke et skema, så Jane sender en mail. Vi har haft kontakt til OK Pan, og skeler 
lidt til, hvordan de har formuleret sig i deres ansøgning i forbindelse med Påskeløb 2015. 
Vedrørende andre sponsorater, så holder Jane og Lone møde med Flemming Søvndal mandag d. 14/9, for at 
høre hvordan han plejer få sine aftaler i stand. 
Dagmar opfordres til at tage et hygiejnekursus, så vi ikke får problemer i forbindelse med kiosksalg af 
madvarer. http://fodevarekurser.dk/foedevarehygiejne-kursus-som-e-laering/ - prøv at tjek denne side Dagmar 

Hans Møller har tegnet et logo til Påskeløb 2017, det kan ses på hjemmesiden. 
 
                       
Pkt. 7.  Nordvest OK på vej mod år 2020:  
1.nov afholdes der klubudviklingsworkshop i Randers, med udgangspunkt i de udfordringer som klubberne, 
der deltager i klubudviklingsprojektet, har valgt at fokusere på.  Klubber der som os, ikke har ressourcer til 
at deltage i klubudviklingsprojektet, kan også deltage, for at ”snuse” og måske få ideer med hjem, der på sigt 
kan indarbejdes i klubben. 
Vi aftalte at sende 2-3 personer derned.  
Maja Alm har tilbudt, at komme og fortælle om sine træningsmetoder og vejen til VM medaljerne. Hun skal 
besøge Hanstholm Friskole. Der arbejdes på at arrangere en klubeftermiddag/aften og et besøg hos 
idrætsklasserne på hhv. gymnasiet og skoler i Thy.  
 

Pkt. 8.  Nedsættelse af klubfestudvalg og Aktivitetspokal: 
Klubfestudvalg: Vi spørger Lone Højbak med familie, samt Annette og Bjarne. 
Aktivitetspokal: Modtager er fundet.    
 
Pkt. 9.  Kommende aktiviteter:    
Nordjysk lang 22. april 2016: Skovtilladelse: Bøgsted Rende: Steffen Alm banelægger.                                          
Klitløb 19. juni 2016 – ikke besluttet endnu om det skal afholdes 
Klubtur 23., 24. 25. sept. 2016. Søhytten Førby Sø er bestilt.  
  
Pkt. 10.  Næste møde: 
11/11 kl. 19. hos Jane 
 
Pkt. 11. Evt: 
Ingen punkter 


