OK Vendelboerne
Bestyrelsesmøde nr. 2/ 2016
Onsdag d. 17. februar kl 17-19
Klublokalet Højene Skole
Tilstede: Kjeld Arildsen, Ellen Thomsen, Gert Odgaard, Simon Bisgaard Olsen, Signe Just Olsen,
Susanne Arildsen, Hanne Bak-Mikkelsen
Afbud: Lene Bank, Allan Reiche
1. Referat fra sidst godkendt
2. Siden sidst: % nyt
3. Økonomi:
21 udmeldelser her op til 1. marts. Forventeligt. Langt de fleste er ”gratister” fra sidste års
Findvej.
Horsebækhytten: afventer afklaring på stor elregning. Poul Winther undersøger sagen hos
Skov og Naturstyrelsen
4. Klubudvikling: punktet er røget ud af den faste dagsorden. Kommer med fremover.
5. Kommende aktiviteter:
a) NJ2D møde d.2. marts. Alt går planmæssigt, dog mangler der forløbere søndag.
Banerne er færdige
b) Findvej 30/4: Foldere på vej i trykken. PA er tovholder. Opfølgningsløb 7.+14. maj
mangler tovholder.
c) Skole Findvej: Ole, Ellen og Hanne kan hjælpe til, men tovholder mangler. Ingen fra
bestyrelsen kan påtage sig dette. KA orienterer PA herom.
d) Stafet 5. maj: Ole Thomsen er snart færdige med banerne i Bøgsted. Skovtilladelser
mangler. Ole vil sørge herfor, siger Ellen. Hun laver indbydelser, udsendes uge 8 (10
uger før)
e) Natløb 5/10 i Lilleheden: KA spørger Poul Henning Pedersen om banelægning. KA er
banekontrol samt søger skovtilladelse.
f) NJ2D18 d. 9.-11./3: Ålbæk/Tversted/ Uggerby – skovtilladelser skal søges nu.
g) Hjertestarter genopfriskningskursus: Planlagt 17.3. Er annonceret.
h) Naturmødet: Ellen var til infomøde. OKV blev positivt modtaget. Vi er med i projektet.
Bruger de faste poster i Lilleheden. Løb tilbydes alle tre dage 26.-28. maj.
Fokus er familier. KA har lovning på Nordsømotellets have som startsted. Naturmødet
kan blive god platform for O-sporten med minimal indsats. KA spørger om DOF vil med.
Ellen er tovholder.
i) Dyrskue i Hjørring: Tilbud om at præsentere O-sporten. Vi takker nej.
j) Hjørring LIVE: Formodentlig 2.9. Vi er med igen.
k) Årshjulet:

# indstilling til kommunens Idrætspris – kriterierne er under ændring. Mere info
kommer nok på kommunens hjemmeside. Punktet med på næste møde
# Fornyelse af sponsorkontrakter: Susanne har kontakt til PA. Hun er under oplæring.
Fakturaer udsendes fremover af kassereren
# Tilføjelse til Årshjulet februar> Børneattester på nye bestyrelsesmedlemmer. Samt
november > planlægge næste års klubløb.
6. Ungdomsudvalget: Allan Reiche har påtaget sig hvervet som formand
7. Kortudvalg: % nyt
8. Skovudvalg:
Signe og Simon har p.t. nok at gøre med at sætte sig ind i Træningsudvalgsfunktionen.
Skovudvalgsmappen tager KA ansvaret for indtil næste møde. Posten som formand for
skovudvalg er ledig.
9. Træningsudvalg:
Simon og Signe sender allemail via PA om manglende banelæggere til klubløb.
Formanden for træningsudvalget har ansvaret for opdateret løbskalender. Giver besked til
Jan P, således at hjemmesiden kan være opdateret, under ”intern”.
10. Kommunikationsudvalg (intern og ekstern kommunikation):
a) Gennemgang af hjemmesiden, mailadresser, etc. er påkrævet. Gert Odgaard tager sig
af dette.
b) Gert foreslår, vi laver elektronisk blad. Tidligere redaktionsgruppe skal spørges om de
er interesseret i at medvirke hertil. Forslaget får ros – klubben savner et ”blad”. Gert
udarbejder forslag.
11. Evt.
a) Datoer for kommende Nordkredsmøder 8/6 Karup, 9/11 Skive AMOK, 18/1 sted følger.
Datoer med på kommende dagsordener under kommende aktiviter.
b) Tøjdepot flytter fra PA. Bestyres fremover af Lene Bank. Tages op på næste møde da
Lene er fraværende i dag.
12. Næste møde:
11.4. kl 17-19
Mødet slut 19.30
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

