OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 3/ 2016
Mandag d. 11. april kl. 17-20, klublokalet Højene Skole
Tilstede: Kjeld Arildsen, Lene Bank, Ellen Thomsen, Simon Bisgaard Olsen, Signe Just Olsen, Gert Odgaard,
Hanne Bak-Mikkelsen, Allan Reiche kom 18.30
Afbud: Susanne Arildsen, HBM forlod mødet 18.30

1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# Hjertestarterkursus blev afholdt med 18-20 deltagere. Udbytterigt, særdeles kompetent
undervisning af Anne Marie Søborg. Stemning for gentagelse hver 2. år.
OBS: batteriskift på hjertestarter næste gang februar 2017. Tilføjes årshjulet.
# NJ2D evalueringsmøde i morgen. Økonomistatus ikke afklaret, men ser positivt ud.
# Påskeløb omkring Kolding – 12-14 deltagere fra klubben. Hovedparten indkvarteret på kasernen i
Fredericia. God klubtur – god stemning.
# Divisionsmatch Rebild: OKV vandt overbevisende alle sine 4 matcher. Vi stillede op med 37
deltagere. Næste match er 28/8 i Aunsbjerg, op/ned match i Rebild 25/9. Udfordringen bliver at få
lige så mange klubmedlemmer af hus de næste gange – så vi kan ”generobre” pladsen i 2. division…
# DOF nyt: Posten som ungdomsudvalgsformand er vakant.
3. Økonomi:
Status 119 medlemmer, heraf 16 < 25 år. ”Gratis medlemskab” af klubben resten af året, som
opfølgning på Findvej-dagen diskuteres. Fremover skal man aktivt sende en mail til Peter Arildsen,
for at benytte sig af dette.
Økonomien er bedre end ~budgettet.
Klubbens investeringer i aktier og obligationer diskuteres. Vi bebeholder, hvad vi har.
4. Klubudvikling:
# Der er behov for yderligere kursus i Condes – finish af canvas, brug af grafik, layout, etc. KA
spørger PA, om han vil undervise/ dele sin viden. Evt. sammen med Finn Arildsen. Kurset
planlægges til i efteråret – omkring oktober. Manual til at lave klubløb efterspørges.
# Det besluttes at indkøbe farveprinter til at printe løbskort ud på. Beredskab ved såvel åbne løb
som klubløb, man ikke ”løber tør” for kort. Evt. sammen mærke som AOK har. KA undersøger inkl.
udgift til toner.
# Tøjdepot: Lene Bank har modtaget effekterne. Fremover opbevares tøjet i det aflåste depot ved
klublokalet. Interesserede købere kan henvende sig til medlem af bestyrelsen. Alle har nøgler til
lokalet. Liste forefindes, hvor man kan noterer navn og indkøb (størrelse og hvilken
beklædningsdel) samt sender besked til Ellen (faktura og betaling). Lene gør status nu, og vurderer
hvornår der er behov for nyindkøb. Gert, Simon, Signe og Allan kontakter PA for nøgle til klublokale
+ depot.
5. Kommende aktiviteter jf. årshjulet:
# Susanne er i gang med fornyelse af sponsorkontrakter. Det er udfordrende – Flere ønsker at
forhandle beløbet ned. Bestyrelsen er af den opfattelse, at kontrakterne er win win - Nordjysk 2
dages leverer mange overnatninger til Skallerup og Tannishus. Vi er også enige om, at prisen for et
sponsorat ligger fast. Gert bemærker, at Novo Nordisk har midler, der kan søges til konkret
investering.

# Findvej i skolen 27/4 – klubben har ikke ressourcer til at deltage i DOF initiativet. PA har privat
aftale med Tårs skole på dagen.
# Findvej 30/4 – PA er i fuld gang med planlægningen. Opfølgningsløb 7/5 Lene Bank er tovholder,
KA hjælper. Lene finder flere hjælpere. Bruger faste poster i Ulvegravene, start ved Soppedammen.
14/5 KA er tovholder samme sted.
# NJM stafet i Bøgsted: Beregningen er ikke helt på plads. KA laver ”prøveløb” inden løbsdagen.
Ellers er status OK.
HBM forlader mødet. Lene Bank overtager referatet:

# Vivi er indstillet er indstillet til kommunens idrætspris 2015
# Naturmødet i Hirtshals 26-28 maj. Ellen og Ole laver baner i Lilleheden på faste poster,
alle tre dage kl. 12-18. Desuden klubløb torsdag aften også på faste poster. Skal have nogle
hjælpere. Forslag at DOF laver folder til uddeling om O-løb, eks. Find vej. Kjeld kontakter
DOF.
# Sct. Hansløb i Tversted mangler skovtilladelse. Generelt problem i hele landet med mange
afslag på skovtilladelser DOF (Ole Husen) tager kontakt til Naturstyrelsen om sagen. Det er
et meddelelsesløb, som burde gå glat igennem. Signe og Simon foreslår alternativt at lave
løb i Kirkemilen med brug af 2-dages baner, vil kontakte Thorkild som banelægger.
# Natløb 5/10 Lilleheden Poul Henning er banelægger, Kjeld A er kontrol, skovtilladelse ok
# NJ2dages 2018 d. 9-11/3. Fortræning og natløb i Ålbæk. Stærkt ønske om samme
stævneplads lørdag og søndag. Allan laver forslag til baner i Tversted begge dage.
# Nordkredsmøder: Allan deltager 8/6 i Karup ( Møde 9/11 i Skive og 18/1 017/ sted
følger)
6. Ungdomsudvalg.
Snak om undervisning på skolerne. Vi vil gerne, men har vi ressourcer? Konceptet skal være
til rådighed, når henvendelsen kommer.
Allan: ungdomstræning skal være selvstændigt. Allan og Mette vil gerne investere noget tid
i det. Forslag: u-træning alle tirsdage i maj og juni i områder i Hjørring, derefter evaluering.
Allan laver oplæg og markedsføringsdel. Evt flyer til findvej dag. Skal måske være
ungdoms- og begyndertræning, husk at de unge også skal integreres i klubben. Vigtigt med
nyhedsbreve. Husk at bruge kortet over Skolevangen.
7. Kortudvalg.
Kortkvaliteten skal være god nok til DOF godkendelse. Allan: Skal vi købe korttegning?
Kjeld: Dem, der gerne vil, skal prøve. Nuværende korttegnere: Finn M-J, Ole Th. Lene
Bank, Fuglsang, Kjeld.
8. Skovudvalg.
Snak om 2-dages 2018, Kjeld kontakter skoven om brug (lukning) af sydlige del af
Tversted. Skovmappen er fortsat hos KA.

9. Træningsudvalg.
Er behandlet, forslag at Jørgen Jensen evt. kan lave et træningsløb.
10. Kommunikationsudvalg.
Gert samler stof til et nyhedsbrev, som skal være en slags efterfølger til vendeposten.
Nyhedsbrevet skal udkomme efter behov 3-6 gange årligt, altså uden fast udgivelsesdatoer.
PA s nyhedsbrev fortsætter uændret, da dette er er omdrejningspunktet for vigtige her og nu
informationer. De to nyhedsbreve supplerer hinanden.
Hjemmesiden er rettet
11.Næste møde:
Tirsdag d. 3/5 -16 kl 18.30
Referent Hanne Bak-Mikkelsen/ Lene Bank

