
Klubudviklingsprojektet i Tisvilde Hegn OK har nu været godt et år undervejs, og vi har nået vejens 

ende. I den lange proces, som også har forsøgt at involvere jer klubmedlemmer, har vi haft fokus 

på det sociale, elite og motion, god økonomistyring og inddragelse af klubbens medlemmer i de 

aktiviteter som kendetegner og driver klubben. 

Det har ført frem til en organisering, hvor vi i høj grad ønsker at inddrage medlemmerne i de 

udvalg, som er fundet vigtige for klubben. Herunder har vi ønsket at give maksimal indflydelse til 

udvalgene, så bestyrelsen i fremtiden kan fokusere mere på den overordnede retning for klubben.  

Klubaften 

Torsdag den 15. september afholdes klubaften med to formål: 

- Lade vores dygtige juniorer og seniorer berette om deres deltagelse i sommerens Junior-

VM og Veteran-VM 

- Introduktion af det nye THOK for klubbens medlemmer 

Det foregår i klubhuset efter dagens Kondikarl. Der er fællesspisning kl. 18.45 og mødestart kl. 

19.30. Det er gratis at deltage i fællesspisningen. Tilmelding til spisningen skal ske til Svend 

Mortensen på hegnsnyt@live.dk senest den 11. september. 

Mission 

Klubbens centrale eksistensgrundlag – missionen – er: 

Tisvilde Hegn OK er en klub med fokus på både elite og bredde inden for orienteringsløb.  

Tisvilde Hegn OK er et sportsligt og socialt samlingspunkt for dem, som ønsker en klub med 

ambition om at præstere sportsligt på såvel det individuelle som det fælles niveau, og som 

samtidigt ønsker at skabe rammer for fællesskab omkring orienteringsløb. 

Tisvilde Hegn OK skaber ved fælles indsats og gennem målrettede aktiviteter rammerne for at 

kunne opfylde de sportslige og sociale ambitioner. 

Organisation 

Klubben vil i fremtiden være organiseret med en bestyrelse og seks funktionsudvalg, alle med 

deres unikke formål: 

Økonomi- og finansudvalget med ansvaret for budget, bygge og anlæg, klubtøj, løbstilmelding, 

indhentning af fonds- og støttemidler og økonomisk controlling af budgetter i såvel THOK som 

udvalgene. 

Aktivitetsudvalget med ansvaret for den brede træning, hegns-joggerne, uddannelse og sociale 

aktiviteter. 

Eliteudvalget med ansvaret for THOK juniors og THOK internationale satsning. 

Ungdom og rekruttering med ansvaret for Mini-THOK, kontakt til skolerne og rekruttering. 

Kommunikation med ansvaret for foto, presse, hjemmesiden og HegnsNyt. 

Stævne- og skovudvalget med ansvaret for stævner/arrangementer, IT, vedligeholdelse og 

tegning af kort. 
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Alle udvalgene har repræsentation fra bestyrelsen, og udvalgene vil i videst muligt omfang få en 

økonomisk ramme i årets indledning og dernæst være økonomisk selvansvarlig. Udvalgene vil 

være direkte i forbindelse med bestyrelsen, og hvert udvalg vælger en formand, som ikke 

nødvendigvis er bestyrelsesmedlem – det vigtigste er den personlige drivkraft! 

Tilmelding til udvalgene 

Økonomi- og finansudvalget vil være ansvarligt for den overordnede styring af klubben, idet 

bestyrelsen har den opfattelse at økonomien i de kommende år vil være en af vores største 

udfordringer – lige som resten af samfundet, og uden en velfungerende økonomi vil intet fungere. 

Klubbens formand og kasserer vil være repræsenteret i dette udvalg, og vi efterlyser medlemmer 

med interesse for fonds- og sponsoraktiviteter, budget og controlling. 

Vi ønsker at inddrage alle medlemmerne så meget som muligt – vi er som klub afhængig af jeres 

aktive deltagelse og støtte, og derfor skal det være en opfordring at I, såfremt I er motiveret for at 

deltage, melder jer til de udvalg, hvor I mener at I gerne vil byde ind. 

Forhåndstilmelding skal ske senest den 1. september til 

Økonomi- og finansudvalget: Inger Kirkegaard, inger.k.kirkegaard@gsk.com  

Aktivitetsudvalget: Lena Wraa, lenawraa@mail.dk  

Eliteudvalget: Tim Falck Weber, tim@falckweber.dk  

Ungdom og rekruttering: Finn Bregensøe, barmie@mail.dk  

Kommunikation: Svend Mortensen, hegnsnyt@live.dk  

Stævne- og skovudvalget: Klaus Olsen, klausolsen.dk@gmail.com  

Sidst, men ikke mindst, opfordrer vi alle til at deltage i klubaftenen den 15. september, hvor 

projektets deltagere vil fortælle mere om tankerne og motivationen bag det som nu er det nye 

THOK. På klubaftenen vil du også kunne tilmelde dig til udvalgene. 

God løbesommer til jer alle! 

Jesper Kracht, tovholder for projektgruppen 

og Svend Mortensen, klubformand 
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