OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 6/ 2016
Mandag d. 26. september 2016 kl .17.00-20.00
Klublokalet Højene Skole
Tilstede: Kjeld Arildsen, Ellen Thomsen, Gert Odgaard, Signe Just Olsen, Simon Bisgaard Olsen, Hanne BakMikkelsen
Fraværende: Allan Reiche, Lene Bank, Susanne Arildsen
1. Referat fra sidste møde godkendes af de tilstedeværende
2. Siden sidst
a. Nyt fra DOF: Fortsat vakant post som B&U formand i DOF. Driften fortsætter. Det er
generelt problem, at begynder- og børnebaner er for svære. Ros til NJ2-dages
børnebaner.
b. Forslag fra medlemmer: Forslag om at søge optagelse i Dansk Atletikforbund og dermed
give medlemmer mulighed for at deltage i bl.a. DM i trailløb. Bestyrelsen støtter
forslaget. Prisen er kr. 750 pr. År. Kjeld undersøger betingelserne for løbslicens inden
beslutning.
c. Sct. Hans løb: Hyggeligt og velbesøgt som sædvanligt. Godt vejr.
d. Divisionsmatch: ØV! Pointlighed med Mariagerfjord, der vandt på flest 1. pladser
e. B&U træning: Succes! Mange ressourcer bruges på banelægning, træning og mad.
Fremtiden diskuteres.
f. Lundergaardskolens 0. klasse: Ole og Ellen lavede løb. Ole tegnede kort over skolens
område, og placerede poster ved flagstang etc. Succes. Topmotiverede elever, men ikke
så meget ”orientering”.
g. Klubnyt: Ros også til seneste nummer. Positivt redaktionelt løft.
h. Mødet med Gert Nielsen: Inspirerende. God til at sætte sig ind i klubbens situation.
i. Printer: Ellen chekker pris pr. A4 tryk ved bogtrykker. Printer er indkøbt til print af kort til
klubløb. Kvalitet OK, pris 0,90 kr pr A4, alt inkl. Det overvejes om det fremover skal være
permanent løsning med selvprintede kort i A4 format til træningsløb.
3. Økonomi: Intet kommentarer.
4. Kommende arrangementer:
a. Natløb 5. 10. i Lilleheden: Banelægger Poul Henning, Banekontrol Kjeld, Gro, Bent, Jacob,
Ann og Hanne hjælper til
b. Supersøndag: Bibeholder 23/10 i Lilleheden, banelægning er i fuld gang. Kjeld undersøger
mulighed for fællesspisning
c. NJ2D18 d. 9-11/3 – Ålbæk – Uggerby – Tversted: Skovtilladelser OK, endnu ikke afgjort om
det er realistisk med samme stævneplads lør og søn.
d. Nordkredsmøde: Næste mødedato er ikke offentliggjort, HBM undersøger
e. Banelægning Condes: kursusaften fastsat til 31.10, - Peter spørges.
f. Understedsprint – spændende – dato med i løbskalenderen, og i O-service. Kort 1: 4.000
5. Kommende aktiviteter jvf. Årshjul:
a. Juleløb – Kjeld spørger Stæhr, om vi kan være i Naturrummet. Sædvanlig servering, boller,
kakao. Præmieoverrækkelse til klubmestre – Kjeld finder klubmestrene.
b. Nytårsløb – varetages af Vivi, Peter og Mogens.

c. Generalforsamling – fastsat til onsdag 18. januar 2017. Kjeld, Ellen og Hanne genopstiller.
Alle modtager genvalg. Simon er valgt til bestyrelsen for et år. Modtager genvalg. Gert og
Allan er valgt som suppleanter for et år, har været arbejdende i bestyrelsen.
6. Ungdomsudvalg:
a. Visioner – fastholdelse af børn/forældre: Udsættes til næste gang, Allan er fraværende.
b. Børneattester: Fornyelse, erhvervelse af disse skal sættes mere i system. Attest sendes af
Rigspolitiet til Eboks, 2 uger tidsfrist før delete, blev udsendt i juli måned.
7. Kortudvalg:
a. Kortene mangler opdatering, og vi mangler korttegnere.
8. Skovudvalg:
a. Der er ingen problemer – samarbejdet fungerer fint.
9. Træningsudvalg:
a. Træningsløb resten af året. Der mangler banelægger til juleløbet den 11. dec. Ellers er alt
OK.
b. Træningløb 2017 - Oplæg for de første 3 mdr. sendes til Kjeld før uge 41, løbskalender
færdig til næste bestyrelsesmøde.
c. Lidt snak om fremtidige banelængder til klubløb, afstedkom følgende beslutning:
Bane 1: 7-9 km lang svær.
Bane 2: 5-6 km mellemlang svær.
Bane 3: 3-4 km kort svær.
Bane 4: 4-5 km mellemsvær.
Bane 5: 2,5 – 3,5 km let.
Målestoksforholdene på bane 1 og 2, laves i 1:10.000, kan på bestilling (forhåndstilmelding)
laves i 1:7.500
Dog kun hvis det er muligt at have banen indenfor A4 størrelse papir.
Øvrige baner laves i 1:7.500.
Understed sprint 1. april 2017?
10. Kommunikationsudvalg:
a. Klubnyt – flot udgave, lige tilpas længde, og flotte billeder, næste udgave ca. dec.
b. Hjemmeside – lidt tung og besværlig?!
c. Facebook – masser af liv.
d. Aviser – skal divisionsmatch resultatet i avisen – ingen kommentarer.
11. Næste møde – onsdag den 23.november kl. 17,00 – Ellen sørger for et eller andet spiseligt.
12. Eventuelt – ingenting.
Mødet slut ca. kl. 20.

Referent Hanne Bak-Mikkelsen t. og m. punkt 4. Ellen Thomsen resten

