OK Vendelboerne
Referatbestyrelsesmøde nr. 2, 2015
Mandag d. 16. marts 2015
klublokalet Højene Skole
Bestyrelsen fuldtallig: Kjeld Arildsen, Ellen Thomsen, Lene Bank, Per Hauge, Susanne Arildsen, Hanne
Bak- Mikkelsen
1.
2.

Referat fra sidste møde godkendt
Siden sidst:
Intro af baner til klubløb på nettet forud for afvikling af selve løbet. Resultatservice på nettet
efter klubløb, hvis man har sendt sit briknr. til Kjeld Arildsen (KA)
DOF repræsentantskabsmøde: KA valgt til HB – ny struktur blev vedtaget, færre medlemmer af
HB, mere af arbejdet gøres i udvalgene.

3.

Økonomi:
Intet udprint pga tekniske problemer. Kassereren gennemgår status. Ser fornuftigt ud ift.
budgettet.
Medlemsstatus 102 medlemmer, heraf 4 passive. 11 udmeldt/ 4 nye – Økonomien er egentlig
ikke afhængig af medlemstallet. Størstedelen af kontingentet går til DOF

4.

O-kalender 2015:
Det diskuteres hvordan man bedst kan planlægge klubløb. Om man skal have skovtilladelse og
banelægger fastlagt før offentliggørelse af løb, eller offentliggøre planer om skov > finde
banelægger og derefter søge skovtilladelse. Risiko ved førstnævnte er, at man har skov +
skovtilladelse, men må aflyse igen pga manglende banelægger, hvis man offentliggør løbet før
banelægger er fundet. Det er IKKE træningsudvalgsformanden, der er stand in for manglende
banelægger!!
Udkast til terminsliste laves. Per Hauge (PH)arbejder videre hermed.

5.

40 års jubilæum 25/4:
Indbydelse er udsendt. Tidligere medlemmer/ andre interesserede er velkomne til samme pris,
hvis de har lyst. Indbydelsen er på Facebook.
Susanne Arildsen (SA)oplyser, der er indslag på vej fra nyt medlem af klubben
Hanne Kristensen er i færd med at lave festligt indslag
Udstilling på biblioteket droppes igen. Mangler tovholder (mangler ressourcer!)
Annoncering af Findvej + jubilæum
PUSHbeskeder på Hjørring Live

6.

ligges på HAS af PH, ditvendsyssel.dk af KA, evt.

NJ2D16:
Kirkemilen – besigtigelsestur: KA og Jørn (B eller J?) har været på tur. Plan for korttegning er klar,
Steen Frandsen tegner

SL: Susanne Nielsen 3. person?
Mål: Ann Dissing og Kirsten Holdensen?
Banelæggere: Jørn Bachmann, Sven Ove Thimm, Hans Ingemann/ Thorkild Pedersen, Allan
Reiche, Jørgen Jensen – fordeling på de to dage skal laves
Start: Per Hauge
Pioner Henning Bak-Mikkelsen
Kiosk Hanne Bak-Mikkelsen (HBM)
Stævnkontor: Gro Glans eller Peter og Vivi, ej spurgt
Beregning Søren Theilgaard
Økonomi Henrik Ibsen
Børnebaner???
NB: Tanker om natsprint i Bunken fredag før 2dages. Bent Skjoldborg er interesseret i at lave
baner, kræver en mand mere + en ekstra til afvikling af løbet.
Funktionsledermøde skal aftales
7.

Klubudvikling:
Inspirationsaften om Facebook/ hjemmesiden har været afholdt. Godt 10 medlemmer deltog
inkl. bestyrelsen. Efterfølgende har Susanne Nielsen, Jan Pedersen og KA holdt møde.
Hjemmesiden er til servicecheck. Susanne afventer at få årshjul om årets gang i klubben.
Quickroute aften er under planlægning – Gert Tovgaard er tovholder, får 2-3 andre med (Kirsten,
Ann, Susanne?)
O-teknisk træning i klitterræn under planlægning, tovholder Bent Skjoldborg. 12/9 i Tornby
foreslås.
Gert Odgaard bemyndiges til at indkøbe POPUP telt, er ansvarlig for teltet – opbevaring, tørring,
etc.

8.

Kommende aktiviteter:
Findvej: PA laver baner, men beder bestyrelsen stå for markedsføring – bl.a. uddeling af flyers,
plakater. Opslag af annoncen i PDFformat sendes til løbeklubber, Team Hjørring. Må kunne
hentes via DOF s hjemmeside. Opfølgningsløb – evt. start samme sted alle tre Findvejløb,
anbefales. Ulvegravene 30/4 og 7/5?
NJMlang: Bunken 1/5. Jørn Bachmann og Sven Ove Thimm laver baner. KA, Simon, Signe og HBM
hjælper (beregning etc.) Henning Bak-Mikkelsen spørges til råds om toiletforhold. Flexvogn
Tornby, evt. med reklamer??
Startafgift i flg NOU: 40/50 KR afhængig af alder <21/ >21 år.
Første divisionsmatch 3. maj i Barrith –2. match formodentlig 6/9 i Rold – op/nedrykningsmatch
lørdag 19/9? Ikke at finde på O-service endnu

Korttegnerdag: Fortræning til NJ2D - Bunken foreslås. Kortudvalget indkaldes til møde, planlægge
kursusdag. SA indkalder udvalget.
Skt. Hans løb – Kirsten og Aage spørges om de atter har lyst til at lave baner.

9.

Ungdomsudvalg:
Bestyrelsesmedlemmer fornyer selv sin børneattest – medbringes til næste møde til underskrift
af formanden. Findes på 
www.politi.dk

10. Kortudvalg:

Lene Bank (LB) spørger fortsat, om Elkjær er egnet til korttegning…. SA, KA og LB aftaler
besigtigelsestur
Svend Brøns har afleveret sit område af Katsig til Finn Mengel
11.
12.
13.
14.

Skovudvalg:
% nyt
Træningsudvalg
: Gymnastikken slutter udgang af marts
Presse/PR
% nyt
Næste møde 13/4 – rykkes frem til kl. 17 – hvis KA kan, HBM afbud 18.30. Lene tager noget med
til kaffen
15. Intet at bemærke til evt.

Mødet slut ca. 21.00
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

