OK Vendelboerne
Bestyrelsesmøde nr. 7/ 2015
Torsdag d. 3. december kl. 18.30
Klublokalet Højene Skole

Bestyrelsen fuldtallig: Kjeld Arildsen, Lene Bank, Ellen Thomsen, Susanne Arildsen, Per Hauge og Hanne
Bak-Mikkelsen

1. Referat fra sidste møde godkendes (ang. Banelægger til juleløb se punkt 14 Evt.)
2. Siden sidst:
#Hanne og Ellen deltog i klubledermøde i Nordkredsen. Det fulde referat kan findes på nettet
http://nordkreds.dk/jom31/images/docs/Klubledermoder2015/NK3/Referat_af_klublederm%C3%B
8de_nov._2015.pdf
Specielt blev der talt omkring ungdomsarbejde og rekruttering via skolerne. Økonomi og mange
ideer fra DOF, men behov for ”rå arbejdskraft” fra engagerede klubmedlemmer for at få ting til at
ske. Næste møde er 20. januar i Silkeborg, sammenfald med OKV generalforsamling.
# Praksis omkring henvendelser til klubben udefra: Alle henvendelser udefra går via klubbens
kontaktperson Peter Arildsen. Der forekommer enkelte tilfælde, hvor navne forveksles. Disse løses,
hvis de opstår.
# Ang. Juleløb i Tornby: Misforståelse på sidste bestyrelsesmøde, hvor Skov- og
træningsudvalgsformand Per var fraværende. Det præciseres at Susanne Nielsen er banelægger.
3. Økonomi: Aktuelt 140 medlemmer, heraf 28 <25 år. <5 af disse er aktive løbere! Lene Bank får
navnene, vil være obs på relevante kurser, etc.
Årets resultat nærmer sig et underskud svarende til budgetteret. Endda inkl. udgift til korttegning
til NJ2D.
4. NJ2D16: Planlægning og forberedelser er i fuld gang. Indbydelse er under vejs. Der har været
afholdt første funktionsledermøde, yderligere to er varslet. Besigtigelse af stævneplads planlægges
inden jul.
Stævnekontor: Peter Arildsen.
Præmier: Hanne Bak-Mikkelsen til børne- og ungdomsklasser jf. reglementet. Lene hjælper.
Gert Odgaard har foreslået fælles infomøde om funktionerne – god ide.
Kjeld efterspørger navnelister på allerede engagerede hjælpere. Hvem er endnu ikke beskæftigede?
5. Generalforsamling:
Per Hauge er på valg, genopstiller ikke
Susanne Arildsen er på valg, genopstiller
Lene Bank er på valg, genopstiller
Forskellige emner til nye bestyrelses foreslås. Kjeld forhører sig.
Dirigent: Gro Glans spørges
Varsling – afholdes 20. januar 2016 i klublokalet kl 19.30. Dagsorden udsendes af formanden.
6. Klubudvikling: Susanne Nielsen er meget aktiv på Facebook, dejligt
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Skoleorientering samt Motion og Foreningsliv i DOF regi har udviklingsprojekter i gang. Tilbyder
konsulenthjælp til klubben, men det kræver engagement fra klubbens medlemmer for at blive
omsat til aktiviteter.
Generel drøftelse omkring rekruttering – kerneydelsen er at arrangere klubløb, og her er der fin
søgning. At få flere børne- og ungdomsmedlemmer i klubben kræver stor indsats – erfaringen viser
desværre, det er kort periode evt. nye forbliver aktive. Men man skal ikke underkende værdien af
synlighed, når klubben viser ansigt i forskellige sammenhænge. Nye medlemmer skal måske
snarere rekrutteres blandt voksne/ kommende efterlønnere – har måske 10-20 aktive år foran sig…
Klubben skal fortsat stille op på opfordring fra skoler, Hjørring Live, Open by Night, etc. Måske
høstes frugten andre steder - senere i livet – i andre klubber – bare sporten promoveres!
Kommende aktiviteter:
# Juleløb: Husk Naturalrummet bookes særskilt via mail til Helene Overby. Skovtilladelse søges på
vanlig vis.
# Nytårsløb: Ole og Ellen laver baner, skolens lokale er booket, der er aftale med Mogens om
forplejning.
Vandre-Harry bliver først videregivet til Nytårsløbet pga. familiære omstændigheder hos den
nuværende værtsfamilie (Thomsen)!
# Ang. Klubmesterskaber: Det vedtages at fortsætte traditionen med krus som præmie – med
inskription. Der er ikke flere krus på lager, Ellen søger løsning dels på kort sigt (juleløb om 1½ uge),
dels på langt sigt.
# Natløb september 16: % nyt
# NJ2D18: D. 9.-11. marts, Ålbæk/ Uggerby/ Tversted
Ungdomsudvalg: Børneattester er nu ok, opbevares hos Ellen.
Skal der laves aktiviteter særskilt for nye børn? –bestyrelsen forhører sig hos medlemmerne på
generalforsamlingen. Hvem har lyst til at engagere sig?
Kortudvalget: Skolevangen er færdig. Ole Thomsen er i gang med Bøgsted. OCAD kursusrække i
AOK, Lene Bank er interesseret – vi forhører os om det er muligt at deltage.
Træningsudvalg: Vi har fået afslag fra Skov- og naturstyrelsen på 6 af de planlagte klubløb i 2016 –
efter bestyrelsens opfattelse i modstrid med Skovaftalen. Kjeld videresender relevant
korrespondance til Ole Husen, DOF.
Findveji afvikles i Ulvegravene i 2016, Peter er Tovholder
NJMstafet16: Der er planlagt jagt i Klosterskoven den uge. Det undersøges om vi kan betale os fra
problemet. Ellers findes alternativ statsskov til løbet.
Træningsudvalg: Banelæggere er begyndt at melde sig til næste års klubløb. Opgaverne blev sendt i
udbud via mail.
Presse: % nyt
Næste møde 7. januar 2016 kl. 18.30. Input til beretning sendes til Kjeld forud. Lene Bank sørger
for forplejning.
Evt.
# Ellen har reserveret 8 værelser på Fredericia Kaserne i forbindelse med Påskeløbet. 3-4 af dem er
allerede booket.
# Efterfest til NJ2D16 bestilles hos Ørnbøl.
# Det præciseres – for at undgå misforståelser som sket i forbindelse med juleløb/ banelægning –
at når foreløbigt mødereferat udsendes til godkendelse, bedes det gennemlæst og kommenteret,
også af ikkedeltagende bestyrelsesmedlemmer, for at fange faktuelle fejl og misforståelser, der kan
korrigeres inden endelig offentliggørelse.

# Anne Marie Søborg har tilbudt at holde opfriskningskursus på brug af Hjertestarteren. Der
planlægges klubaften herom. Susanne er tovholder
Mødet slut 21.48
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

