OK Vendelboerne
Referat af generalforsamling
Klublokalet Højene Skole, onsdag d. 20. januar kl. 19.30
Tilstede: Bestyrelsen undtagen Per Hauge, der udtrådte i december 2015, samt 16 fremmødte medlemmer.
Formand Kjeld Arildsen byder velkommen
Dagsorden iflg. foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent:
Gro Glans vælges, og konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt varslet.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:
Udsendt på Facebook samt på klubbens hjemmeside forud. Papirudgave omdeles. Formanden
gennemgår punkterne (se vedlagte).
Det tilføjes, at Vivi Arildsen for 20. gang har modtaget Hjørring Kommunes Idrætspris for 2014.
OK Vendelboerne består i øvrigt af 140 medlemmer d.d.
Formanden nævner også, at bestyrelsen i det forgangne år har drøftet ideen med MTBO
(mountainbike-O). God ide, men for nuværende har der ikke været tid og kræfter til at udvikle
denne aktivitet. Der har været afholdt Vintercup MTBO i Horne og omegn – godt koncept på
mindre veje, grusveje og store skovstier. Belaster ikke småstier i skovene. På sigt måske en
mulighed – medlemmerne må rigtig gerne byde ind.
Orienter om, at Per Hauge har trukket sig fra bestyrelsen kort før jul grundet jobsituation. Aktuelt
ingen skovkontakt.
Kommentarer til beretningen:
Peter Arildsen (PA): Positive kommentarer fra Lundergaardsskolen og Bagterp Skole. Bruger
posterne flittigt. PA savner Vendeposten, savner forum for bestyrelsens visioner og tanker. Savner
også kriterier for kåring af klubmestre. Synes de har været mange år undervejs.
Gert Odgaard (GO): 3-4 personer er oplært i Pop Up funktionen (telt)
Susanne Nielsen (SN): Spørger PA om nyt ang. åbning af det militære område af Bagterp skoven:
Ansøgning er afsendt til Forsvarsministeriet.
GO: Efterspørger bred info til nye medlemmer om hvad NJ2D går ud på.
Efterfølges af almen snak om, hvordan man kan oplyse nye medlemmer om, hvilke opgaver der skal
løses, hvor stort arrangementet egentlig er, ”kultur”.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse:
Kassereren gennemgår årets regnskab. Regnskabet godkendes.
Budget for 2016 fremlægges
4. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet forbliver uændret
Junior 300 kr. årligt
Senior 500 kr. årigt
Familier 1000 kr. årligt
Passive 150 kr. årligt
5. Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag
6. Valg af bestyrelse samt valg af formand i de år, hvor denne er på valg:

Formanden er ikke på valg
På valg er Per Hauge (modtager ikke genvalg), Susanne Arildsen (modtager genvalg) og Lene Bank
(modtager genvalg) Desuden er der en ubesat bestyrelsespost på et år.
Simon Olsen og Signe Olsen vælges til bestyrelsen. Susanne Arildsen og Lene Bank genvælges.
Bestyrelsen beslutter, hvem der får posten for kun et år.
7. Valg af to suppleanter:
Gert Odgaard og Allan Reiche vælges til suppleanter. Suppleanterne indgår som aktive i
bestyrelsen.
8. Valg af to revisorer og to suppleanter hertil:
Poul Henning Pedersen og Henning Bak-Mikkelsen genvælges som revisorer. Svend Brøns og Jens
Rasmussen som henholdsvis 1. og 2. revisorsuppleant
9. Evt.
GO: Ville ønske flere af medlemmerne lægger baner op på DOMA, gerne krydret med overvejelser
over vejvalg. Især klubbens erfarne løbere, således at andre kan lære og inspireres.
GO orienterer endvidere om sin deltagelse i projekt under DOF omhandlende O-løb via
smartphone.
KA: Målestoksforhold på kortene til klubløb er efterhånden oftest 1:7500. Til konkurrencer er 1:
10000 mest anvendt. Hvad ønsker medlemmerne til klubløbene?
PA: I sprintkonkurrencer er 1:4.000 eller 1:5.000 mest anvendt.
BS: Støtter 1:7500 til klubløb, men det udfordrer korttegneren – vigtigt at undgå at få for mange
detaljer med.
PA: At trykke den enkelte bane i begge målestok forhold kræver en del ekstra arbejde – det bliver
rodet, men kan laves.
SN: Foreslår baner trykkes på A4 og afpasses 1:7500 eller 1:10000.
Hans Ole Stefensen: Kender ikke DOMA. Efterlyser medlemsmøde om hvordan man kan ”udnytte”/
få udbytte af hjemmesiden.
PA gentager ønske om regulære regler for kåring af klubmestre

Ordstyreren takker afslutningsvis for god ro og orden.
Formanden takker bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, og en særlig tak til Per Hauge for hans
indsats. Afslutningsvis bydes klubbens nye medlemmer velkommen. Der udbredes et trefoldigt hurra og
leve for OK Vendelboerne.
Efterfølgende vanlig hygge omkring Lene Banks medbragte brød, ost m.m.

