OK Vendelboerne
Bestyrelsesmøde nr. 5/ lørdag d. 22. august 2015
Klublokalet Højene Skole
Afbud Ellen Thomsen

1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# Skt. Hansløb – business as usual Vellykket arrangement. Ca. 40 deltagere, OK vejr, fantastisk
god mad. Pointløb er godt koncept.
# Introdag i Tversted: 25 deltagere – heraf 13-14 ”nye”. Deltagerne blev inddelt i 3 grupper
(signaturvandring, kompas og skridtælling) Erfarne løbere delte deres viden ud. Fælles afslutning
omkring grillen. Vigtigt socialt islæt. Træningskonceptet bør gentages – f. eks. et par gange årligt.
DOF er på vej med katalog over ”øvelser”. Ny ide: erfarne klubmedlemmer kan tilbyde nye o-løbere
at komme med som føl. Ligesom Kjeld gjorde, da vi var på klubtur til Silkeborg. Byde sig aktivt til i
stedet for passivt at afvente, at nye løbere retter henvendelse og ”rekvirerer” hjælp.
3. Økonomi:
Afbud fra kassereren, men hun har skriftligt sendt sin vurdering – budgettet holdes. Økonomien ser
fornuftig ud.
4. NJ2D16
Generelt ad banelængder) KA´s oplæg vedtages: Dvs. alle klasser løber DOFs max
langdistancelængder lørdag. Mellemdistancer i eliteklasserne søndag. Øvrige klasser løber
langdistance søndag minus 15%. KA vil kontakte AOK herom. Hvis ikke enighed om fælles NJ2D
løsning herpå, så vælger OKV at stå alene.
- SL Kjeld Arildsen, afbud fra MC. Indtil videre ikke lykkedes at finde ”føl”
- Mål: Ann Dissing, Kirsten H og Christian Larsen
- Banelæggere: Lør/ Jørn Bachmann, Thorkild Pedersen, Hans Ingemann. Søn/Sven Ove Thim,
Allan Reiche, Jørgen Jensen
- Start: Per Hauge
- Pioner: Henning Bak-Mikkelsen
- Kiosk: Hanne Bak-Mikkelsen
- Stævnekontor – ubesat
- Beregning Søren Theilgaard – skal bekræftes
- Økonomi Henrik Ibsen
- Børnebaner – Lene spørger Else Marie Kjærsgaard eller en anden

-

-

Natsprint i Bunken. Forventer 2-300 deltagere. BS laver baner, Ole, Ellen og Lene hjælper. Mål
Finn Hørup, Start: BS
Fortræning i Bunken: Banelæger – Erik P, Svend Brøns og Åse Møl foreslås. Lene spørger.
Kiosk i Bunken både til forløb og sprint med begrænset sortiment (kaffe, sodavand, kage,
pølser) – service til løberne!
KA indkalder til funktionsledermøde i okt/nov.
Ang. Terræn: En sidste kontakt til skoven for at få bekræftet, at hvad vi må anvende af
Kirkemilen/ KA

5. Klubudvikling
# FB/hjemmesiden – Susanne har endnu ikke fået årshjul… HBM følger op
# Quickroute aften er under planlægning. Gert Odgaard finder dato. NB: Han er kommet i
styregruppe under DOF, der skal udvikle GPS funktioner til oløb. Nordea har givet ½ mio. kr. hertil.
# BS arbejder på o-teknisk træning i Tornby d. 12/9.
6. Kommende aktiviteter
# Hjørring Live 4. sept. mangler tovholder. Ole og Ellen vil gerne hjælpe. KA laver FB opslag for at
finde folk – i alt 5-6 personer.
# Natløb i Tversted d. 23/9 – planlægning kører OK
# NJ2D18 – korttegning tages op i kortudvalget. Kort skal tegnes i 2017.
# 2 divisionsmatcher ligger foran. Satsningen må være op/ned matchen i Bulbjerg d. 19.9.
7. Ungdomsudvalg
# Børneattest – udsættes til næste møde, Ellen fraværende
# P.t. ikke nok (nye) børn til særskilte aktiviteter
8. Kortudvalg:
Møde har været afholdt – Lilleheden er revideret samt syd enden af Tornby. Nytegning af sydlige
Kirkemilen er på vej (i samråd med Skagen OK) Bliver klar til NJ2D16. Professionel hjælp, dyrt men
godt resultat. Nødvendigt denne gang. Vi betaler det fulde beløb og har brugsretten. Nyt møde på
vej i kortudvalget.
9. Skovudvalg:
Det besluttes, at når banelægger til klubløb er fundet, sender skovudvalgsformanden PDF fil med
det aktuelle kort inkl. evt. restriktioner til banelægger.
10. Træningsudvalg:
Gymnastikken starter torsdag d. 24.9. kl 17-18, Aktivitetssal 1, Vendiahallen
11. Presse/PR:
Intet nyt.
12. Næste møde 1. oktober kl 19. Afbud Lene Bank
13. Evt.
Susanne foreslår oprydning i depotrum ved klublokalet. Sortere effekter, der ikke længere er i brug
fra – i samråd med PA.
Ad Horsebækhytten: Nøglen er udskiftet. Den nye nøgle opbevares hos PA
Mødet slut 11.00
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

