Referat OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 5/2016
Tirsdag den 14. juni, klublokalerne, Højene Skole, kl 18.30-21.00
Afbud fra Lene. Gert Nielsen, DOF er på besøg, Allan og Hanne kommer midtvejs grundet B&U træning,
Gert forlader mødet ca 19.30 grundet andet gøremål

1) Referat fra 3. maj 2016 er godkendt.
2) Økonomien er i god balance.
3)
a) Nyt fra DOF: Ny områdestruktur hvor områder, der er beslægtet med hinanden er koblet sammen.
b) Find Vej I opfølgningsløb. Det sidste i rækken var ”overflødigt” med under 5 deltagere.
c) Børne og ungdomstræningen fortsætter fra uge 33-41 tirsdage fra kl 17. Heraf evt. 3 gange sammen
med klubløb om torsdagen. Fastholder spisning i det omfang, det er muligt.
d) Naturmødet. Der var under 10 deltagere på de 3 dage, hvor arrangementet fandt sted. Placeringen af
vores del var uhensigtsmæssig. Et forslag kunne være at alle aktiviteterne samledes nær skoven. Kjeld har
bragt forslaget videre til Rasmus Kolind.
e) Nordjysk stafet, velafviklet, godt arrangement. Der var ”knas” med beregningen.
4) Kommende arrangementer.
a) Sct. Hans løb reminder om tidspunkt for start og tilmelding sendes ud. Gert sørger for dette.
b) NJ nat 5. oktober PHP og KA.
c) NJ2DG skovtilladelse ???, der er lavet prøveudkast for begge dage i Tversted.
d) Aktiv i Løkken. Peter tager én aften.
e) Introduktion for 0´te Lundergårdskolen: Ole og Ellen laver et arrangement, Ole har fremstillet et kort over
en fodboldbane.
f) Divisionsmatcherne: Vi skal sørge for at der kommer mange med til Aulum og til Rold i september, hvor
der er op/nedrykningsmatch.
5) Klubnyt: Gert påtænker nyt Klubnyt til august og har følgende emner klar: Børne og ungdomstræning,
Klitløb (fotos og gamle kort fra Klitløb), reportage fra Læsø i form af kortfattet kommenteret løb, reportage
fra o-løb i udlandet (Signe og Simon), skrivelse med links til inspiration til tekniktræning med mailadresser til
Kjeld og Allan.
6) Børneattester opdateres.
7) Træningsudvalg: Klosterskoven den 18.august mangler godkendelse og skovtilladelse. Bane 1 er som
udgangspunkt målestok 1: 10000, ønskes 1:7500 gøres opmærksom på dette ved tilmeldingen. (Info om
dette i klubnyt).

8) Kortudvalg/9. skovudvalg: Vi påtænker at rentegne Uggerby. Der indkaldes til kortudvalgsmøde. Vi vil
involvere Kai Ø. som supervisor og ad hoc ”godkender” for korttegningen.
Allan foreslår nytegnet sprintkort i Hjørring by. Projekt på vej i Hirtshals.
Kommende projekter: Tversted NJ2D18. Uggerby øst 2016. Ålbæk, Tolne trænger også.
10. Klubudvikling – Gert Nielsen, DOF bydes velkommen:
a. Gert gør status på Klubudviklingsprojektet 2014-2017:
# Diverse tiltag og aktiviteter er i gang rundt i O-klubberne landet over, især i Nordkredsen.
# DOF akademiet er større succes end forventet
# Flere store internationale stævner kommer til Danmark de kommende år
# Klubudviklingsworkshop i Viborg til efteråret, deltagelse gratis, tilmelding via O-service
# FB omtale af egen klubs aktiviteter inspirerer andre klubber
# DOF konsulentordning tilbydes ad hoc til konkrete projekter
# Børne og ungdoms landsformand posten fortsat ledig
b. Hvad har vi gang i lige nu: Børne og ungdomsindsats m tovholdere Allan og Mette
c. Udfordringer i OKV 2014 : Yngre frivillige kræfter savnes, børne og ungdomsmedlemmer søges
Succes i OKV 2014:
aktivitet i 2017

Findvej, Klubtur med O teknisk træning > det besluttes at gentage denne

Udfordringer i 2016: Skoleudviklingskonceptet ligger klart, men vi mangler klubkræfter til at løfte opgaven.
Endvidere er der stor ud fordring i at dyrke succesen med flot fremmøde til Børne &
Ungdomsarrangementerne tirsdag aften. Overgangen til at være integreret klubmedlem
Godt råd er at fokusere på et projekt af gangen i 1-2 år
d. Erfaringer fra andre klubber: Supersøndag – søndag med det hele (o-løb, frokost i skoven)
Klistermærker i hæfte, som belønning for deltagelse i løb. Bogen fuld > præmie af en art.
De fleste klubber bruger farveprinter til trykning af o-kort til klubløb. Omstændig proces med
bogtrykker.
e. Opsamling – fremadrettet indsats:
Fortsat fuld opmærksomhed på at videreføre aktuelle B&U tiltag. Inddrage familierne.
Integrere B& U træning i torsdagstræning. Fastholdelse henover sommeren er udfordring – Allan har gang i
mailliste, taler med forældrene –er meget obs på overgangen.
Være udfarende i f.t. skoleorientering, hvis der er kræfter at finde i klubben. Allan foreslår
mobiliseringsplan – navne på ressourcepersoner, der kan aktiveres, når der kommer ønsker udefra om O
aktiviteter
Bruge DOF konsulenter

Kjeld undersøger markedet for printere – får tilsendt diverse prøvetryk. Kvalitet er afgørende, men
fleksibilitet er vigtig.
Allan laver oplæg til klubtur til Sverige efteråret 2017

11. Næste møde 16. august kl 18.30 – 21.00 i klublokalet. Brød?
Mødet slut 21.00
Referent < punkt 8 Susanne Arildsen, > punkt 8 Hanne Bak-Mikkelsen

