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Bestyrelsen 2009 
 
Post Kontakt oplysninger Øvrige hovedopgaver 
Formand 
 
 

Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30 
7700 Thisted 
℡ 9792 4590 
hjertemotion.thisted@gmail.com 

Sponsorer, presse 
 

Kasserer 
 
 

Jette Mejlholm 
Oddesundvej 167, Koldby 
7752 Snedsted 
℡ 9788 1749 
ej.mejl@gmail.com 

Thy Hallen 

Sekretær  
 
 

Grethe Keller Larsen 
Thorhaugevej 7 
℡ 9798 5449 
Thorhaugevej7@mvb.net 

 
Hjælpere 

Medlem 
 
 

Karsten Madsen 
Østermøllevej 5 
7700 Thisted 
℡ 9792 1781 
karstenmadsen@forum.dk 

Løbethisten,   

Medlem 
 
 

Marie Hove Frost 
Kastanievej 8 
7700 Thisted 
℡ 9792 5512 
mfrost@mvb.net 

Ruter og materiel 
Hjælpere 

Suppleant 
 
 

 
 

 

 

Løbethisten udkommer 4 gange årligt (Ca. uge 13 – uge 21 – uge 32 – uge 50 )           
 
Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere i tilsendt materiale. 
Materiale modtages på mail, papir. 
 
Deadline for næste nummer er den 01.03 -2010 
 
Løbethisten er trykt i samarbejde med Coloplast  
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Det traditionelle Nystrupløb igennem 35 år trak igen i år folk ”ud i skoven” og der blev grinet og 
hygget bagefter ovenpå strabasserne. Om formiddagen på Kvindeløbs-dagen tegnede det til solskin 
over Havnetorvet, men sluserne åbnede sig omkring starts-tidspunktet. Så solbrillerne blev straks 
byttet ud med paraplyer og det blev igen konstateret, hvor meget en lille T-shirt kan rumme af 
vand!!  
I en lille puste-pause, efter de velafviklede Nystrupløb og Kvindeløb, er der tid til at kigge fremad. 
Med megen interesse har jeg fulgt udsendelserne i fjernsynet om ”by på skrump”. Det skal vi da 
bare bruge noget af i  ”Thisted på skrump”. Med et tættere samarbejde med de andre interesser for 
motion i Thisted, kan vi sammen bedre løfte opgaven.  Selv om det lyder lidt ”bagvendt”, er det 
fakta: 

NÅR MAN BRUGER ENERGI- FÅR MAN ENERGI 
Det er ens lille generator, der bliver ladet op med strøm. Ved at lade ens energi smitte af på andre 
og opbygge et fælles mål, - kan vi nå MÅLET sammen.  
Pustepausen bruges også til at få udbygget vores løbs-programmer. Vi har kontakt til et lokalt firma, 
der kan udvikle et løbsprogram med elektronisk tidtagning, online tilmelding og hvad vi ellers 
ønsker at købe til. Men let adgang til en hjemmeside, hvor der bliver annonceret med tid og sted for 
løb og træning, kunne den fælles information, være udgangspunkt for at få flere med. E´n af ideerne 
er, at man kunne annoncere gå/løbs-aftener forskellige steder i vores skønne natur omkring os.  
Hjemmesiden vil også kunne anvendes, når vi har brug for hjælp til de forskellige løb. At sende en 
mail/SMS om, at man gerne vil hjælpe, kan gøres på alle tider af døgnet og det kan spare 
telefonopringninger m.m. Medlemmer der ønsker at være med på ideen kan sende deres e-mail 
adr./mobilnr. til e´n af bestyrelsesmedlemmerne.  
 Byen har op til kommunal- og regionsvalget haft mange opstillere, som ønsker en stemme. STEM 
PÅ MIG, skriver de,  - JEG kan gøre en forskel !! Nu har DU igen muligheden for at komme med 
på banen ved vores generalforsamling, der foregår d. 30/1 2010. Med positive tilbagemeldinger fra 
sidste år´s generalforsamling, gentages succesen i Bowlingcentret.  
Pusterummet bruges også til at slide løbeskoene, så på gensyn derude. 
TAK for jeres arrangement og velvilje. 
 Med ønsket om en glædelig jul til alle og inden længe et velkommen til et helt nyt år: 2010. 
  
De bedste hilsener fra ElinElinElinElin: e`n af Løbethisterne.  
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Støt sponsorerne – de støtter os ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Tlf. 97 98 24 44 
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Indmeldelse    
 
Ved Indmeldelse i Hjerteforeningens Motionsklub, Thisted sendes nedenstående blanket, samt evt. 
penge/check til: 
     
Jette Mejlholm    
Oddesundvej 167, Koldby    
7752 Snedsted 
Telf. 9788 1749 / 2873 1894 
 
Kontingent årligt:  Enkeltperson  Kr. 175,00 
   Familie  Kr. 290,00 
   Livsvarigt medlemskab Kr. 2300,00 
   Livsvarigt parmedlem Kr. 3500,00    

Familie gælder alle i husstanden (samme adresse) 
Pengene kan også indsættes på:  regnr. 4784 kontonr. 3728086505  
Oplysninger på mail til:   ej.mejl@g.mail.com 
 

Vi glæder os til at byde Jer VELKOMMEN  
 
Jeg melder hermed følgende ind i Hjerteforeningens Motionsklub, Thisted 
 
Navn:  
Fødselsår:  
Telefon:  Email:  
Adresse:  
Postnr.:  By:               
Familie:  Fødselsår:  
Familie:  Fødselsår:  
Familie:  Fødselsår:  
Familie:  Fødselsår:  
Familie:  Fødselsår:  
 
Ved indmeldelse opnår du bl.a.: 
 

- Du støtter en god sag         
- Du modtager Hjerteforeningens blad – Hjertenyt 
- Du modtager ”Løbethisten” – motionsklubbens eget blad 
- Du kan frit benytte Thyhallens motionscenter 1 time søndag formiddag 10.00 – 11.00 

( i sæson oktober – april ) 
                                                                                                              

I samarbejde med vore sponsorer, arrangerer Hjerteforeningens motionsklub hvert år: 
Nytårsmarch, Byløb, Nystrup løbet og Thisted Kvindeløb 
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Træningstider:  
For både løbere og gå - hold 
 
Tirsdag  kl. 19:00 Rolighedsskolen 
Torsdag  kl. 19:00 Rolighedsskolen 
 
Træningen fungerer som selvtræning, hvor man aftaler fra gang til gang rute og længde, nye er altid 
velkommen 
Lad ikke vejret hindre dig i at komme ud og motionere. Husk alle kan være med uanset 
hvilken træning du er i. 

Træningen kører hele året 
 

 husk der findes ikke dårligt løbevejr – kun dårlige undskyldninger! 
 

============================================================== 

 
Motionscentret er åbent for Hjerteforeningens medlemmer,  
søndag formiddag fra kl. 10:00 – 11:00 i vinter sæson (1. sept. til 1. april) 
Træningen er gratis for medlemmer af Hjerteforeningen. 
 
                                                                                                                                                                                                       
                                       
Mød op, som gruppe motiverer man hinanden til motion, 
                                                          

                                                                                                          
Det er dejlig at svede   

==================================================================== 

 
Efter julens madstrabadser, kan vi lige så godt begynde med motion og det sunde liv med det  
samme, derfor er der,   
 
 
Opstart i motionscentret er d. 3 januar. Der vil være instruktør på, den dag, hvor man kan få svar på 
de spørgsmål man har.   
 
Samtidig skal der her lyde en opfordring til at man overholder tiderne i motionscentret, og ikke 
fortsætter træningen efter kl. 11. Hjerteforeningen og Motionsklubben betaler for tiden mellem kl. 
10 og 11, søndag formiddag.  
 
Bestyrelsen Hjerteforeningens Motionsklub     
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LANDSSEMINAR 2009 I HJERTEFORENINGEN. 

 
I Nyborg d. 7 og 8 november.  
 
Det var første gang jeg deltog i et landsseminar. Det var en positiv oplevelse.  
Om lørdagen var der: 
- 2 frivillige fra Kenya, der fortalte om deres arbejde i slumkvarterene, hvor der er en del 
rheumatiske hjertesygdomme. 
-Dernæst kom rumlerikkerne. Uddrag af teaterforestillinger for børn. Om det at være sund og 
usund. Det er en rigtig sjov og givtig forestilling, som jeg tror vil appellere til børn.  
- ET foredrag om det at være frivillig i Danmark.  
 
Efter kl. 15, var der Workshops, hvor vi i grupper, skulle sige hvilke ting vi, som frivillige gerne 
ville udbygge, fastholde, bruge mindre tid på og som sidste, hvad vi ikke mere ville bruge resourcer 
på.  
Det var rigtig spændende, at høre hvordan man andre steder i landet arbejder. Og hvordan man 
opfatter sit arbejde i Hjerteforeningen.  
Under festmiddagen blev årets frivillighedspris uddelt. Samt flere priser til andre, som også gør et 
kæmpestykke arbejde i Hjerteforeningens regi.  
 
Søndag formiddag var der indvielse af en hjertesti i Nyborg, med gåtur på samme.  
Dernæst var der 2 foredrag af læger om Hjertesygdomme.  
 
Det var en rigtig god oplevelse at tale med andre frivillige i Hjerteforeningen og se nogle af alle de 
mennesker, der er ansat på foreningens hovedkontor på Hauser Plads. Finde ud af hvem der er i 
bestyrelsen for Hjerteforeningen, o.s.v. 
 
Jeg håber der vil være flere deltagere til landsseminaret 2011, fra Thy. Man får en masse inspiration 
med hjem.  
 
Jette Mejlholm 
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Der afholdes generalforsamling i 
Hjerteforeningens motionsklub i Thisted 

Lørdag den. 30.januar 2010 kl. 17.00 
i Thisted Bowlingcenter 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

1. Valg af Dirigent 
2. Formandens beretning v/ Elin Sørensen 
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse v/Jette Mejlholm 
4. Behandling af evt. indkomne forslag 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: 
Elin Sørensen – Modtager genvalg 
Jette Mejlholm – Modtager genvalg 
Karsten Madsen – Ønsker ikke genvalg 

6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 

 
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
16. januar 2010 
 
Evt. forslag sendes til:  
Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30, 7700 Thisted 
Mail: hjertemotion.thisted@gmail.com 
 
 

Foreningen er vært ved vand / øl under generalforsamlingen 
 

**************************************************************** 
 
 

Efter generalforsamlingen afholdes årsfesten – husk tilmelding 
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Irene Noetzell 
Norgesvej 47 
7700 Thisted 

 
Anne Grethe & Kristian Bro 

Jasminvej 16 
7700 Thisted 

 
Inge & Finn Christensen 

Østermøllevej 2A 
7700 Thisted 

 
 

 

 
Dejlig let løbevest, der er så lang at den går ned over det meste af bagdelen,  

med lynlås, elastik for neden og i ærmerne og meget åndbar. 
Fås i 5 størrelser til mænd fra S til XXL 

Og 5 størrelser til kvinder fra M til XXXL 
 

Pris kun kr. 85.00 betales kontant ved leveringen 
 

Henvendelse til Jette Mejlholm 9788 1749 / 2873 1894 
Eller på mail: ej.mejl@gmail.com 
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Redaktørens hjørne 
 

Hermed så sidste nummer af Løbethisten fra min hånd, det har været spændende, og tidskrævende 
at lave bladet, og det kan kun lade sig gøre når der er nogen som er villige til at hjælpe med at få 
bladet ud til medlemmerne, så en stor TAK skal lyde til:  
Lone som læser korrektur – Elsebeth (Colo Plast) som trykker, og redder mig når jeg sender noget 
helt forkert til trykken – sidst, men ikke mindst Fam. Knudsgaard som står for at distribuere 
bladet, I har alle været en kolossal hjælp. 
 
Thisted løber, eller Thisted – en kommune i løb, det kan man da vist godt sige. Hvis vi laver en 
sammentælling af alle de motionister der har deltaget i de mange motionsløb der har været i Thy 
gennem det sidste år, kommer vi op på en meget stort antal, her skal blot nævnes: 
 
Løb foråret i møde  ca. 500 deltager løbes igen d. 28.03-2010 
Byløbet   ca. 525 deltager løbes igen d. 08.06-2010 
Nystrupløbet   ca. 875 deltager løbes igen d. 15.08-2010 
Kvindeløbet   ca. 700 deltager løbes igen d. 28.08-2010 
Nationalpark Thy Marathon ca. 1860 deltager løbes igen d. 04.09-2010 
 
Som det tydeligt fremgår, har der været mange af sted, men efter min mening er det lang tid fra 
sidste løb i september, og til første løb sidst i marts, måske der er nogen der engang tør satse på at 
arrangere et vinterløb 

 
Her lidt glimt fra de forskellige løb i Thy 2009 

 

                            
 

 
  

Nationalpark Thy Marathon gentages i 2010 
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Hvor mange nissetegninger er der i bladet? 

 
Afleverer løsningen når du kommer og deltager i HJERTEFORENINGENS store 

nytårsmarch fredag den 1. januar 2010 
Som starter fra Rolighedsskolen kl. 14.00 

Blandt alle rigtige besvarelser trækker vi lod om den store 
NYTÅRSKURV 
God fornøjelse 

Løsningen kan også afleveres til en fra bestyrelsen, adresserne står på side 1 

                                                                                                 
=============================================================== 

 
RESUME FRA BEST. MØDET D. 16 NOVEMBER 

 
Elin har fået kontakt til et IT firma i Thisted, som er interesseret i at arbejde videre med et tidsregistrerings program, 
som vi kan bruge til Byløb og meget andet.  
 
Det vil være godt for os, hvis vi deltager i regionsmødet i Aalborg i januar og når den nye bestyrelse er valgt, at deltage 
i et introkursus i Hjerteforeningen. Det er godt at vide hvad Hjerteforeningen arbejder med overordnet og samtidig at 
tale med andre aktive, frivillige i Hjerteforeningen.  
 
Økonomi. Ser rigtig godt ud lige nu. Der har ikke været den indtægt på kvindeløbet som sidste år. Der har været nogle 
store udgiftsposter, som der skal arbejdes med, at minimere til næste år.  
 
Planlægning af generalforsamlingen. Det bliver næsten, som sidste år.  
Karsten genopstiller ikke, så der skal findes 2 kandidater, 1 suppleant og et best. Medlem.  
 
Der er lavet et forslag til Vedtægter til Støtteforeningen. De gamle kan ingen finde.  
 
Hjerteforeningen har lavet en ny hjemmeside. Som skulle være væsentlig mere bruger venlig. Jette skal lære at bruge 
den.  
Fremover er alle hjerteforeningens arrangementer på hjemmesiden og ikke i Impuls.  

 
Nytårsmarshen blev planlagt.      

 Ref.jette 
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 14.09.2009 
 

1. Referatet fra d. 150606 blev godkendt.  
 

2. Evaluering af Nystrup løbet.  
Det hele forløb planmæssigt. Der var ca. 975 deltagere.  
 

3. Evaluering af Kvindeløbet. 
675 deltagere. Trods vejret var der godt humør blandt deltagerne. Det var en god ide at 
synge en sang inden start. Det var også godt, at vi ved start fik inddelt i løbere og gående.  
Toiletvogne, skal der nok til fremover  
Næste år skal der sendes invitation til alle skoler i Thy. Mange skoler havde ikke opdaget, at 
invitationen var over intranettet i år.  
Præmieoverrækkelsen tog for lang tid. Der skal nok være en plan B, til dårligt vejr, hvor 
vindernumrene er udtrukket på forhånd. 
 
Byløb fra Thyhallen. 
Vi har talt med, Danske Bank om at flytte byløbet fra deres lokaler til Thyhallen. Danske 
Bank er indforstået med det.  I Thyhallen er der langt bedre faciliteter, toiletforhold, 
omklædningsforhold og forhal til at dele præmier ud i, hvis det regner som i år.  

 
4. Avismotion. 

Godt 50 deltog i løb, 10 km og 5,5 km, gå tur på 5,5 km, Familieaktivitet tur på 2 km, med 
tællekonkurrence for børn, blodtryksmåling med lokal komiteen. Der var frugt og saft, når 
man kom retur 
Næste år vil det være fint med at samarbejde med lokalkomiteen igen.  

 
5. Dover. 

Der er aftalt der kommer 2 til 4 løbere fra Hurup, som vil samle løberne i grupper. 
 10 km og  4, 5 km løber man hjertesti ruten. Motionsbingo, sætter jette skiltene op.   

 
6. Generalforsamling og årsfest. 

Vi holder det sammen igen. 
 

7. Overskud.  
Hvad skal vi bruge vores overskud til. Vi vil helst bruge det så det er thyboer der får gavn af 
det. Et forslag er gratis motionscenter, til hjertepatienter, med instruktør i et eller andet 
niveau. En forudsætning er, at man er medlem af motionsklubben.  

 
8. Opgradering af EDB program til byløbet.  

Vi er alt for sårbare med det program, der skal findes en anden løsning. Elin kontakter evt. 
Thydata for et samarbejde. 

 
9. Landsseminar i Nyborg. 

Jette tager til Nyborg. 
 

10. Hjemmesiden 
 Jette følger op på dette arbejde, da vi gerne snart vil på. 
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Februar 2009 
 

Forslag til 
VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN 

TIL HJERTEFORENINGENS MOTIONSKLUB, THISTED 
 

§ 1 
Navn og hjemsted 

Klubbens navn er ” Støtteforeningen til Hjerteforeningens Motionsklub, Thisted”. I det følgende benævnt som 
Støtteforeningen. Klubbens adresse er til den enhver tid værende formand.  
 

§ 2 
Formål 

Støtteforeningens formål er som defineret i Hjerteforeningens Motionsklub, Thisted´s (HMT) vedtægter dateret d. 
28042003.  
At støtteforeningen økonomisk understøtter de aktiviteter som HMT igangsætter.  
 

§ 3 
Ledelse og regnskab 

Generalforsamlingen er Støtteforeningens højeste myndighed. Der afvikles generalforsamling umiddelbart efter HMT´s 
generalforsamling. Klubben ledes af bestyrelsen for HMT. Indkaldelse til generalforsamlingen foretages skriftligt senest 
3 uger før generalforsamlingen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en 
uge før generalforsamlingen.  
Dagsordenen skal indeholde: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kasserens fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af revisor 
6. Eventuelt 

 
Valgprocedure + godkendelse af regnskab + indkaldelse af ekstraordinær Generalforsamling sker i henhold til HMT´s 
vedtægter.  
 
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal ikke sendes til Hjerteforeningen.  

§ 4 
Medlemmer 

Alle som er medlemmer af HMT. 
 

§ 5 
Tegningsregel 

Gældende som i HMT. 
 
 

§ 6 
Vedtægtsændringer 

Gældende som i HMT. Dog skal vedtægtsændringerne ikke fremsættes overfor Hjerteforeningen til udtalelse.  
 

§ 7 
Opløsning 

Før et forslag om opløsning af klubben behandles på generalforsamlingen, skal forslaget foreligges HMT´s bestyrelse til 
udtalelse. Denne udtalelse skal sammen med forslaget behandles på generalforsamlingen.  
Klubbens opløsning kan herefter besluttes efter samme afstemningsregler som anført ovenfor i § 6.  
Hvis beslutningen om opløsning af Støtteforeningen træffes, skal dens formue og øvrige ejendele overdrages til HMT.  
 
Vedtaget på generalforsamlingen      ?    2010. 
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Til opslagstavlen  

 

Vigtige datoer Thy / Mors 2010 
 

Nytårsmarch 01. januar 2010 
Løb foråret i møde 28. marts 2010 

Pinen & Plagen løbet 28. marts 2010 
Jesperhus løbet 01. maj 2010 
Østerild løbet 11. maj 2010 
Lady Walk 31. maj 2010 

Thisted Byløb 08. juni 2010 
Hanstholm løbet 13. juni 2010 
By Night Nyk. 25. juli 2010 

Nystrup løbet 15. august 2010 
Kvindeløbet Nyk. 22.august 2010 

Kvindeløbet 28. august 2010 
Nationalpark Thy Marathon 04. september 2010 

100 Miles Nyk. 11. september 2010 

                                      

 

Vi gentager succesen fra sidste år, umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes  

 

Afholdes:  Lørdag den 30. januar kl. 18.30 

Hvor:  Thisted Bowlingcenter   

Mad:  Buffet 

Drikkevarer: Skal købes i bowlingcenteret 

Pris:  Kr. 100,- (incl. bowling) 

Tilmelding til: Elin 97924590 eller hjertemotion.thisted@gmail.com   

senest 15.januar 2010 
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Nytårsmarch 
Fredag den 1.januar 2010 

Kl. 14.00 fra Rolighedsskolen 
 

5 km. Bingotur, plader kan købes til kr. 5.00 stk. 
Masser af gevinster til de heldige 

 
Husk at aflevere løsningen på julekonkurrencen som er her i bladet, så har du chancen for at 

vinde den store Nytårskurv 
 

======================================== 
 
Valg til Bestyrelsen for Hjerteforeningens Motionsklub,Thisted.  
 
Efter mange overvejelser, har jeg besluttet at genopstille til bestyrelsen for de næste 2 år.  
 
I de første 2 år, har der været mange udfordringer. Både gode og negative. Men jeg har lyst til at 
prøve kræfter med dette arbejde 2 år mere.  
Jeg er kasserer og ellers som de andre i bestyrelsen blæksprutte m.h.t. udførelse af forefaldende 
opgaver.  
Det som jeg vil arbejde for i de næste 2 år, hvis jeg bliver valgt er: 

- at motivere flere i Thy til at bevæge sig, så den enkelte minimere sin risiko for at få en 
hjertesygdom 

- et større samarbejde med Hjerteforeningen 
- gerne udbygge samarbejdet med lokalkomiteen i Thisted 
- at de penge vi tjener, bruges til hjertesyge og forebyggelse i lokal området, i form af motion 
- at vi får mulighed for at bruge et tidssvarende tidsregistrerings system til vores løb 
- at Støtteforeningens penge får mulighed for at yngle, til gavn for hjertesyge og motionister i 

Thy 
Jette Mejlholm 

                         __________________________________________________________ 
 

                                 
 

Hejs flaget til din næste fest 
 

Hjerteforeningens Motionsklub er i besiddelse af 4 stk. flagstænger m/flag som du kan leje, 
lejepris er kun stk. kr. 25,00 

Henvendelse til: Elin 9792 4590 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 
 

Efter motionsturen  
drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 
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