OK Vendelboerne
Bestyrelsesmøde nr. 3/mandag d. 13. april 2015
Klublokalet Højene Skole
Tilstede: Afbud fra Per Hauge, Peter Arildsen (PA) deltager
1.
2.

Referat fra sidste møde godkendes først på næste møde p.g.a. printerudfordring
Siden sidst:
Påskeløb 2015 var en rigtig god tur. En erfaring herfra: Offset tryk giver en kortere frist på
tilmelding og er dyrere (ca. 10.000 kr)

3.

Økonomi:
Ser rimeligt ud i forhold til budgettet. Vi får ikke flere penge ind på medlemskontingent
resten af året, da vi giver gratis medlemskab året ud. Det er aftalt med Skov og
Naturstyrelsen, at vi betaler udgifterne til elforbrug i Horsebækhytten. Medlemstal dags dato
er 104.

4.

Find vej 25. april:
PA melder alt er/ bliver klart. 25 hjælpere fundet. Foreslår klubben køber 5 stk. klapborde,
bifaldes. Opfølgningsløb 30/4 Bagterp/ Lene Bank tovholder – 7/5 Vandsted – Annemarie
Søborg tovholder – 12/5 Bøgsted/ Ole og Ellen tovholder. PA sørger for baner og kort til
opfølgningsløbene.

40 års jubilæum
Status på festen: 40 tilmeldt d.d. Klubben giver velkomstdrink + et gl skænket hvidvin
til hver.
Annoncering aftales – KA har lavet artikel til Vendelboposten – PUSH på Hjørring Live
v. Dorthe Reinholt –alle opfordres til at dele på FB – PA kontakter lokalradio/ P4
Nordjylland
6. NJ2D16
Ang. Banelængder: KA har nærlæst reglementet. NJ2D er C løb. KA har talt med Helle
Bobach AOK – aftalt vores to klubber hjælper hinanden, vi prioriterer nat sprint, vi
skal være obs på banerne skal være lidt længere søndag
SL: Susanne Nielsen 3. person?
Mål: Ann Dissing og Kirsten Holdensen?
Banelæggere 1) Jørn Bachmann, Sven Ove Thim, Hans Ingemann 2) Thorkild
Pedersen, Allan Reiche, Jørgen Jensen
Start Per Hauge
Pioner Henning Bak-Mikkelsen
Kiosk Hanne Bak-Mikkelsen
Stævnekontor: Gro Glans eller Peter og Vivi?
Beregning: Søren Theilgaard
Økonomi: Henrik Ibsen
Børnebaner?
Natsprint i Bunken – Bent Glans, Ole og Ellen, Lene Bank
Funktionsledermøde hvornår
?
Fortræningsterræn > næste møde
7. Klubudvikling
Quick Rout FB og hjemmeside kører godt.
Quick route og 3 D re run World of O bliver en spændende aften. Gert Odgaard er
tovholder sammen med Ann og Kirsten formodentlig. Det bliver et
efterårsarrangement.
O teknisk træning i klit v Bent – 12/9 i Tornby?
5.

8.

Kommende aktiviteter

NJM lang 1. maj – banelægger Jørn Bachmann/ KA kontrol/ Beregning Simon, Signe
HaBM/ toilet HeBM. Materiel afhentes efter 25/4. Poststativer nr. 30-86 bruges. KA
har lavet to-do-list, alt er med. KA lejer trailer hos Boxit
Divisionsmatch 3. maj i Barrit: realistisk set nok ikke nok deltagere til sejr. P.t. 15
tilmeldte. 6/9 Rold– lør 19/9 2.-4. op/ned – hvor?
Korttegnerdag: KA foreslår Tornby, resultater fra deltagerne sendes anonymt til
Flemming Nørgård til vurdering. Kaj Ø (AOK) er kortkonsulent. Rold Skov vil gerne
have KA til at undervise i korttegning> vi inviterer dem herop til kursus. 16. maj
foreslås – KA og SA er tovholdere.
Sct. Hans løb: Susanne spørger Jens Rasmussen om han vil stå for at grille kød til Sct.
Hans løb. Susanne sørger for salat.
Natløb Tversted 23/9. PA/Per søger skovtilladelse. Banelægger Ole og Ellen?
9. Ungdomsudvalg: Husk børneattest til næste møde.
10. Kortudvalg: Se punkt 8
11. Skovudvalg:
-

Det præciseres, at Naturstyrelsen skal udpege, hvilke områder der IKKE må anvendes i
forbindelse med løbstilladelser. De skal ikke godkende baner efter de er tilrettelagt. PA
hjælper PH her i starten. PA orienterer PH herom
12. Træningsudvalg:

Planlagte træningsløb 2015 vurderes. Enkelte konflikter: 23/8 > 20/8 og 27/8 > 30/8. Listen er
allerede på hjemmesiden. PH er ikke til stede. Tages op næste møde – god ide at vurdere listen
en sidste gang inden offentliggørelse.
Ekstra lange baner er populære til klubløb. Fordele og ulemper ved at ændre banesortimentet
diskuteres. Banelængder, sværhedsgrad, tilbud til løberne og banelæggerens indsats er variable.
Kortspild vurderes som mindre problem. KA foreslår flg:
Let 2½ km
Mellemsvær 3½-4 km og 6½ km
Svær 3½-4 km + 6 km + 7½-8 km
Man kan evt. begrænse antal af ekstra tryk

13. Næste møde:

Den 1. juni kl. 17.00. Per tager noget med til kaffen
14. Evt.

Gymnastiksalen er booket til næste sæsons gymnastik.
Vi skal have støvsuget i klublokalet. Vi prøver at få det gjort i forbindelse med næste møde.

Mødet slut 18.45
Referent Hanne Bak Mikkelsen/ Susanne Arildsen efter 18.15

