OK Vendelboernes bestyrelsesmøde nr. 4/2016
Tirsdag d. 3. maj kl. 17.00, Sct. Knuds Kilde
Fraværende: Signe Just Olsen, Simon Bisgaard Olsen
Allan træner ungdom, Lene kommer sidst på mødet
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Referat godkendt
NJ2D er veloverstået – succes på alle måder
Findvej 30. april – 75 deltagere, ingen skoleklasser i år – arrangementet var succes
Findvej opfølgning – Lene er tovholder 7/5, Kjeld 14/5
Børne og ungdomstræning: ca. 10 deltagere, homogen aldersgruppe – flest drenge. Spændende
hvad de kommende uger bringer.
Naturmødet 26.-28. maj: Ole og Ellen er tovholdere. Laver klubløb på faste poster torsdag aften,
Findvej b aner fredag og lørdag på faste poster. Ellen laver skitse til bemandingsplan. Mane timer
skal dækkes.
NJM stafet – klar til afvikling
Sct. Hans løb – Skovtilladelse i Tversted mangler fortsat, bookingen er forsvundet fra Skov og Naturs
hjemmeside (siden er under omforandring). Kjeld kontakter Skov og Natur. Susanne er tovholder på
maden.
Skovtilladelser – tilladelse til Kirkemilen mangler også - ligesom ovenfor.
Salg af statsskovene – der er politiske røster fremme med forslag til salg af statsskove til private. DIF
og DOF har udfærdiget indsigelser hvor de argumenterer imod.
Natløb 5. oktober – Poul Henning og Kjeld er i gang.
Kort – Allan har lavet udkast til 2 løb i Tversted/ NJ2D18. Ser realistisk ud. Fortræning i Ålbæk. Begge
kort trænger voldsomt til nytegning. Det besluttes at finde professionel korttegner til Tversted.
Klubbens egne tegnere nytegner Ålbæk. Susanne finder kontaktoplysninger på professionel tegner.
NJ2D18- stævneorganisation: Der skal findes ny kasserer, Henrik Ibsen stopper. Stævneleder Kjeld
Arildsen, om muligt finde assisterende stævneleder. Højt prioriteret at få stævneledelse på plads i
god tid.
Nyhedsbrevet – Flot nyhedsbrev (Gert Odgaard redaktør) Passende stofmængde, ca. 4 sider. Der
skal findes navn til det nye nyhedsbrev. PA ugentlige nyhedsbrev fortsætter uændret.
Forespørgsel om klubben vil lave løb i Nybæk plantage ved Løkken midt i juli, samt lave løb for
Lundergårdskolens valghold. Løkken takker bestyrelsen nej til – er lige midt i ferieperioden.
Lundergårdskolen efterspørger 4 løb, der er muligvis tre hjælpere til enkelt løb – alle løb ligger i
arbejdstiden. Læreren bør introduceres til Skolepakken.
Næste møde 14. juni kl 18.30 i klublokalet

Referent Hanne Bak-Mikkelsen

