OK Vendelboerne
Bestyrelsesmøde nr. 4 /mandag d. 1. juni kl. 17.00, 2015
Klublokalet Højene Skole

Bestyrelsen fuldtallig: Kjeld Arildsen, Lene Bank, Per Hauge, Ellen Thomsen, Susanne Arildsen, Hanne BakMikkelsen

1. Referat godkendt – både fra sidste og næstsidste møde
2. Siden sidst:
# Findvej var en bragende succes – 135 deltagere. Vi vil holde Findvej i Hjørring igen næste år.
# 40 års jubilæum, overkommelig udgift – hyggelig fest – god opbakning.
# Divisions match – vi var tæt på at slå Viborg – men må erkende, vi nok kommer i 2.-3. divisions
op/nedrykningsmatch – Bulbjerg d. 19. september 2015
# NJ lang – gode baner – enkel organisation. Gav underskud på 1570,- kr. Dækkes af Nordkredsen.
80 deltagere.
# Korttegnerdag: ca. 10 deltagere. Horsebækhytten var velegnet som sted for afholdelse af dagen.
Kompetente undervisere i form af Kjeld og Kaj Ø. God stemning.
3. Økonomi:
Udgift til trykning af kort er der tvivl om jvf. faktura. Hvad koster et kort? Hvad koster postbeskrivelser? Ellen kontakter PA for uddybning:

”Kortene til NJ Lang er inkl. 400 kr. for trykte definitioner, så passer prisen nogenlunde, der
er 83 banekort, men nogle er A4, så går der 2 på hver plade. Find vej kortene betalte vi for
314 banekort, men det er så 628 A4 kort, og så er prisen pr. kort ca. 4,60 inkl. moms, så
passer det nogenlunde med det vi også betaler pr. kort til klubløbene. Det kan åbenbart
ikke altid helt passe idet vi nogle gange også får nogle A3 kort”
Prisen for trykte definitioner er høj, så den opgave skal vi ikke bede trykkeriet om at udføre. Peter
laver dem til klubløbene

Medlemsstatus: 137 medlemmer, 39 er indmeldt i år. Af de 137 er 27 <25 år. 14 er indmeldt i år. Heraf er 8 > 7 år.
4. Indkøb af klapborde:
PA foreslår model 2645 – 5 stk. Forslaget vedtages. Ellen giver PA besked, må gerne bestille
bordene.
5. NJ2D16 12. og 13. marts:
SL Susanne Nielsen overvejer, Mogens Christensen og Kjeld Arildsen er klar
Mål: Lene spørger Ann Dissing og Kirsten Holdensen

6.

7.

8.

9.

Banelæggere 1: Jørn Bachmann, Sven Ove Thim, Hans Ingemann. Banelæggere 2: Thorkild
Pedersen, Allan Reiche, Jørgen Jensen
Banekontrol: Finn Højrup
Start: Per Hauge
Pioner: Henning Bak-Mikkelsen
Kiosk: Hanne Bak-Mikkelsen
Stævnekontor: Gro Glans eller Peter og Vivi? Lene Bank spørger
Beregning: Søren Theilgaard
Økonomi: Henrik Ibsen
Børnebaner: Nanna Christensen foreslås, Lene Bank spørger
Fortræning i Bunken: Aage og Kirsten spørges af Lene Bank
Natsprint i Bunken: Bent Skjoldborg banelægger – Ole og Ellen samt Lene Bank hjælper til
Kjeld Arildsen indkalder relevante personer til møde ang. Terrænerne i nærmeste fremtid.
Funktionsledermøde aftales til oktober/ november
Klubudvikling:
# Årshjul skal laves færdigt, sendes til Susanne Nielsen af hbm
# Quick Route aften – Lene Bank spørger Gert, Ann og Kirsten om en dato i efteråret. Hvor
når det passer dem?
# O teknisk træning i klitterræn Tornby d. 12. september ved Bent Skjoldborg
# Ang. nye medlemmer: Der arrangeres begynderarrangement (rettet mod nye og nyere
medlemmer) efter sommerferien. I Tversted lørdag d. 15/8 kl. 10 – signaturvandring m.m.
Lene Bank er tovholder, Per Hauge søger skovtilladelse, Lene laver invitation i fællesskab
med Kjeld.
Kommende aktiviteter:
# Skt. Hans: Banelægger er ikke fundet trods FB opfordring. Ole og Ellen tilbyder at lave pointløb. HBM laver dej til snobrød, hvis der er passende antal børn tilmeldt. Jens Rasmussen
er grillmester – mangler hjælper. Susanne sender invitation ud via PA. Lene laver særlig invitation inkl. info om introdag for nye og nyere medlemmer.
# Løb i Nybæk: (på opfordring af Løkken turistforening) Bestyrelsen er enig i, at vi ikke har
kapacitet og ingen gevinst har ud af at lave løb for turistforeningen. Lene kontakter Claus
Brøndum + info til PA.
# Hjørring Live: Deltagelse skønnes at give synlighed – selvom det ikke giver nye medlemmer. Mangler tovholder! Evt. kan Anne Marie Søborg og Susanne hjælpe til. Kjeld udfylder
og indsender gatebeskrivelse. Klubben deltager ikke i infomødet denne måned.
# Natløb 23/9 Tversted: SL /stævnekontrol, banelægning og banekontrol: Ole og Ellen, 2 x
HBM evt. hjælpe til
Beregning: Simon med hjælp af KA
# NJ2D18 den 9.-13./3-2018: Uggerby lørdag/ Tversted søndag foreslås. Per søger skovtilladelser. Fortræning i Ålbæk. Korttegning bør påbegyndes i 2016.
Ungdomsudvalg:
# Børneattester – Ellen rekvirerer via klubbens virksomheds NemID
# Afventer hvor mange nye børn/ familier med børn der er kommet. Er der behov for særskilte børneaktiviteter?
Kortudvalg:

Elkjær: Susanne, Lene og Kjeld laver besigtigelse – vurderer om den skal tegnes. Revidering
er tiltrængt i Vandsted, Lilleheden, Bøgsted, Tornby, Bagterp, Tolne og Lilleheden øst.
Kjeld reviderer Lilleheden, når den nye vej er færdig. Kortudvalgsmøde skal afholdes: korttegnerne fordeler områderne mellem sig. Per er interesseret i at tegne kort. Sven Brøns
har sagt, han gerne vil introducere nye til korttegning.
10. Skovudvalg:
Husk løbskort skal lægges på hjemmesiden forud for klubløb. Rekruttering af banelæggere
på FB samt på allemail.
11. Træningsudvalg:
Klubløbskalender godkendt – der vil ofte være sammenfald mellem klubløb og andre løb
rundt om i landet. Gymnastik 2015/16 er booked.
12. Presse:
% nyt
13. Næste møde:
OBS TIDSPUNKT
LØRDAG D. 22. AUGUST KL. 8.30 – MAX 11.00 – HBM HUSKER MORGENBRØD
14. Evt.
Klublokalet ER blevet støvsuget
Mødet slut 19.05
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

