OK Vendelboerne
Bestyrelsesmøde nr. 8/ 2016
Torsdag d. 7. januar kl. 18.30
Klublokalet, Højene skole

Tilstede: Kjeld Arildsen, Ellen Thomsen, Susanne Arildsen, Hanne Bak-Mikkelsen
Afbud: Per Hauge (udtrådt af bestyrelsen), Lene Bank

1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# juleløb afviklet med vanlig flot fremmøde. Signe, Sara, Allan og Mathias blev kåret som årets
klubmestre
# Nytårsløb i Tolne, velbesøgt med ca. 85 deltagere. VandreHarry kom med Ellen Thomsen hjem
3. Økonomi: kassereren gennemgår årets regnskab, budget 2016 og 2017 drøftes
4. NJ2D: drøftes. Næste funktionsledermøde d. 13. januar
5. Generalforsamling 2016: Praktiske opgaver drøftes inkl. udarbejdelse af beretning
6. Klubudvikling: / nyt
7. Kommende aktiviteter:
# Findveji 30. april i Ulvegravene. PA tovholder. Opfølgningsløb 7. og 14. maj i Ulvegravene
# Stafet 5. maj: Ole og Ellen er banelægger. Problemer med at finde skov. Hidtil fået afslag på
skovtilladelse i Klosterskoven, Ålbæk og Tolne. Bøgsted kunne bruges, hvis det nye kort når at blive
færdigt.
# Natløb 16/9: Lilleheden. Poul H spørges ang. Banelægning. KA kontrol
# NJ2D18 d. 9.-11./3: Ålbæk/ Tversted/ Uggerby - % nyt
# Hjertestarter genopfriskningskursus: HBM er tovholder, finder forslag til datoer –Anne Marie
Søborg er klar til at undervise.
8. Ungdomsudvalg: Er der behov for særskilte aktiviteter for børn og unge? Emnet tages op på
generalforsamling
9. Kortudvalg: Reelt er der efterhånden alt for få aktive korttegnere i klubben. Problemet drøftes.
Rekruttering af nye!!! Købe sig til korttegning – dyr løsning!! En god håndfuld klubmedlemmer
deltager i OCAD kursus arrangeret af AOK over to aftener.
10. Skovudvalg: Klubben får aktuelt mange afvisninger fra Skov og Naturstyrelsen: Per Hauge er
stoppet, vil overdrage Skovmappen til Lene Bank snarest. Indtil videre påtager KA sig opgaven som
ansvarlig.
11. Træningsudvalg: Ingen har endnu meldt sig som banelægger til Vandsted d. 24. januar.
12. Presse/ PR: % nyt
13. Næste møde: Den nye bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter GF d. 20. januar
14. % emner
Mødet slutter 21.20

