
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 14. september 2017  

 

 

Pkt. 1.  Godkendelse af referat:   
Referatet blev godkendt.                                                                         
                                                                                                                                  
Pkt. 2.  Indgået post:  
DIF: Idrætsliv nr.3  2017. Foreningsfokus juni 2017. DOF: Orientering 2/2017 er på nettet. Sv:Vedr. 
Orientering nr.2. Referat fra Hovedbestyrelsen – HB-05-2017. DOF-stillingsopslag – Økonomimedarbejder.                                               
Invitation til deltagelse i spørgeskemaus..DOF Akademiet 2018 – hvilke kurser ønsker du? Invitation til 
klubudviklingsworkshop i alle 3 kredse. Referat fra Hovedbestyrelsen HB-06-2017.  
Nordkreds: DM-Nat 2020. Forslag forkastet. Referat Klubledermøde7.juni 2017.  
NOU: Gult startur indkøbt.  
Thisted kommune: Unglederuddannelse efterår 2017.  
Rold Skov OK: Medlemsblad RSOK O-brev nr. 27 og 28.. Tak for invitation til Klubmesterskabsløb.   
Marius Pytten, Norge: Ønsker at træne i vores skove.                                
Torben Nielsen, Sjørring Skole: O-løbsaktiviteter i skoven den 6.sept. Senere aflyst.  
Elsebeth S. Jensen, Coloplast: Evt. firmaarrangement?  
InvitationER: O-Ringen Nyhetsbrev med VM-aktuelle Jonas Leandersson. WOC 2017: Thank vou! 
WOC 2018 Copenhagen, 6.-13. july 2018. Bornholm Höst-Open 27.-29. oktober 2017 
Etape Bornholm 23.-27. juli 2018. Bilbao City Race 11.-12. nov. 2017.Suunto Games in Eustonia 30.9-1.10 
Diabetesforeningens skrabelodssalg går snart i gang. Børnehjælpsdagens Julelotteri 2017. 
TV MIDTVEST PLUS: Portugisisk rejsesaften 14. sept. Vind en rejsekuffert. 
                                    
 
Pkt. 3.  Meddelelse fra udvalgene. 
 
Ungdom og uddannelsesudvalget: 
Jens har været på junior sommerlejr, junior kursus og er tilmeldt KUM. 
 
Træningsudvalget:  
Intet nyt. Det er svært at besætte programmet, da flere melder fra som banelæggere. 
 
Bladudvalget: 
Sidst bestemte vi, at der skulle sendes en mail rundt til Find vej deltagerne med det nyeste eksemplar af 
Opfanget, men det har ikke været muligt at finde ud af, at få det sendt rundt i et rigtigt og læsevenligt 
format. Syntes der er for lidt at tilbyde evt. nye medlemmer i efterårsprogrammet, pga. mange eksterne 
løb, så der er heller ikke sendt en ”husk os” mail rundt.  
Næste nummer af Opfanget er ikke påbegyndt endnu. 
 
Kassereren: 
Alle medlemmer har fået betalt kontingent. 
Der er sendt regning ud til sponsorerne, samt Snedsted Skole og Thisted Gymnasium. 
TC træning er betalt for 2016 og 2017. 
Når alle udgifter, inklusiv regnjakker til hjælpere, er trukket fra, gav Påskeløb 2017 et overskud på 
149.000kr ☺. Derudover er økonomien som den plejer. 
 
 
Pkt. 4. Samarbejde med Thy Race:  
Arrangementet Thy til Lands – selve afviklingen gik fint, der var færre deltagere, så derfor var vi 
færdige før end vi plejer. Hurtigste hold brugte omkring 1 time, langsomste mellem 2 og 3 timer. 
Afregningen for arrangementet blev udregnet på en anden måde end det plejer, pga. få deltagere.  
Der blev udregnet et beløb for faste udgifter – banelægning, udsætning og indsamling af poster, kørsel, 
kortprint, afhentning/aflevering osv. Derudover skulle der betales 30 kr. pr printet kort. Det gav klubben 
at beløb på 3560 kr. 
 



 
 
 
O-løb i Stenbjerg for Århus Seminarium - der var 7 hold á 2 personer. Der blev brugt samme bane som 
sidste år, men denne gang med EMIT. Vi tjente 1000 kr. 
 
Thy Challenge den 14. oktober – Jane og Hermann står for afviklingen af løbet i Bulbjerg. Ole og Lone 
står for beregning. Der skal bruges hjælp til indsamling af posterne efter Bulbjerg, bemanding af 
mellemstation, beregning, samt indsamling af andre poster søndag (der kan evt. samles ind indtil 
mellemstationen lørdag). Vi afventer møde med Flemming, så vi ved hvor mange poster vi skal sætte ud 
og samle ind. 
Dagmar tilbød sin hjælp ved mellemstationen, Jens Edsen kan også hjælpe. 
 
 

Pkt. 5.  Sverigestur den 20.-22. april 2018. Overskud Påskeløb:  
Der er ikke nyt om Sverigesturen. 
Vedrørende overskud fra Påskeløb – vi bruger nogle af pengene på Sverigesturen, derudover indkøber vi nye 
O-skærme, da det er tiltrængt. 
 
 
Pkt. 6.  Korttegning:  
Henning Olesen tegner i Stenbjerg. 
Henning Olesen har fået en henvendelse om korttegning i Tvorup Syd fra Erik Flarup/Jes Rasmussen – De 
skal lave Biahtlon-stævne i Tvorup Syd i august 2018, og har fundet ud af, at der er en skydebane ved 
Egebaksande. Derfor vil de gerne udvide kortet lidt syd for det nuværende kort, og har tilbudt deres hjælp til 
at tegne. 
Vi snakkede om forskellige muligheder for korttegning f.eks. at Henning får OCAD-licens og tegner det 
ønskede område. Da Hermann er blevet kontaktet af Henning vedrørende ovenstående, har vi overladt det til 
ham at finde den optimale løsning. 
 
 
Pkt. 7.  Stævneleder og banelægger til NJ Dag i 2018 og NJ Lang i 2019??: 
Vi havde efterlyst personer, som kunne tænke sig funktionen som enten stævneleder eller banelægger, i 
Opfanget, men der har ikke meldt sig nogen til posterne. Ole skal lave et opslag på hjemmesiden, så håber vi 
at der er nogen der melder sig. 
 
 
Pkt. 8.  Klubfest – Aktivitetspokal:  
Dato for klubfesten 2017 bliver 11/11. Jane og Hermann kommer i festudvalget, de prøver at spørge 
Flemming Søvndal, om vi evt. kan holde det på Langbjerggård.  
Vi fandt en kandidat til Aktivitetspokalen 
 
. 
Pkt. 9.  Kommende aktiviteter:     
Klitløb den 17. juni 2018 er sat på terminslisten. Steffen er ved at finde skov – Jane rykker ham for svar.           
Nordjysk Dag den 21. oktober 2018. Skovtilladelse til Tvorup Klitplantage 
Nordjysk Lang den 17. maj 2019: Skovtilladelse til Bøgsted Rende 
  
Pkt. 10.  Næste møde: 
Hos Henrik tirsdag den 21/11 kl. 19. 

 

 
Pkt. 11. Evt: 
Dagmar: Synes det er en god ide, at man ringer til banelæggerne, hvis der kommer en løber til den lette 
bane til hhv. træningsløb og KM-løb. En stor hjælp for banelæggerne, da de kan spare mange poster, 
hvis ikke der kommer løbere til den lette bane. 


