OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 7/2016
Onsdag d. 23.november 2016 kl. 17.00
Klublokalet Højene skole

Tilstede: Kjeld Arildsen, Lene Bank, Ellen Thomsen, Gert Odgaard, Signe Just Olesen, Simon Bisgaard Olsen,
Alla Reiche, Hanne Bak-Mikkelsen
Afbud: Susanne Arildsen

1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
a. Nyt fra DOF: Der mangler fortsat formand for Børne &ungdomsudvalg, Finans- og
Motions-foreningsudvalget
b. Natløb i Lilleheden var løbsmæssigt en succes med gode baner, god deltagelse og fin
afvikling af løbet. Lille overskud overført til NOU. Men beregningsprogrammet voldte
store kvaler. Resultatlister er efterflg. udsendt.
c. Nordkredsmøde 9. november havde ikke deltagelse fra OKV. Referatet gennemgås. Ingen
kommentarer.
d. Condeskursus er afholdt med 8 deltagere. Notater derfra linkes til hjemmesiden. Aftenen
kan med fordel gentages. F.eks. O-nørdeaften. E-results kunne være emne.
e. Andet: Gert foreslår månedlig klubaften, første gang 13.2.17. Fast punkt kunne være en
erfaren løber, der gennemgår sit vejvalg på en given bane. Konkret foreslås, at Allan
gennemgår en bane fra Blokhus – forud for NJ2D. Næste møde 13.3.17 – tovholder skal
findes, emnet igen Blokhus.
Kjeld foreslår indkøb af 55” tvskærm til brug ved klubaftener – alternativ til projektor.
Samt til brug ved resultatformidling i forbindelse med E-results. Simon forestår indkøb
kommende Black Friday.
3. Økonomi:
D.d. er der 119 medlemmer i OKV, heraf 5 passive og 17-18 ungdomsløbere. Økonomien ser
lovende ud.
Vedr. NJ2D18 skal der findes ny kasserer. Ellen Thomsen overvejer. Fremadrettet skal NJ2D
regnskab revideres.
4. Kommende aktiviteter jf. årshjulet:
a. Juleløb i Tornby 11.dec. Naturalrummet er booket. Gert er tovholder, Henning, Hanne, Kjeld,
Susanne hjælper med postudsætning/ indsamling. Hanne koordinerer boller og kakao. Der
forventes et antal af de nye børn med forældre, Allan laver baner – Hanne tænker børnejuleguf
ind i forplejningen.
Årets klubmestre udpeges, præmier overrækkes til juleløb
b. Nytårsløb i Tolne. Peter, Vivi og Mogens afvikler løb og forplejning
c. GF 2017: Indkaldelsen udsendes før jul. Alle modtager genvalg, se navne i forrige referat. MEN
nye kandidater hilses særdeles velkomne.

Input fra diverse udvalg (trænings, skov, kort, kasserer, børne& ungdom, e-vendepost,
sponsor) til beretning sendes til Kjeld senest 20.12.16
d. Overnatning til påskeløb 2018 på Fanø – Lene prøver at finde egnet sted.
e. NJ2D18 – 9-11/3 i Ålbæk, Uggerby og Tversted. Endnu uafklaret om samme stævneplads lør og
søn. Ledig plads i Brugerrådet efter afdøde Aage Thomsen. DOFs repræsentantskab udpeger
nyt medlem, OKV indstiller Kjeld Arildsen. Største udfordring nu er at få lavet aftale om
skovadgang.
f. Næste Nordkredsmøde er 18.1.17 – samme aften som GF. Derfor afbud fra OKV igen.
g. Findvej17 afvikles 29.4. i Ulvegravene. Kjeld kontakter PA om han gerne vil være tovholder
endnu en gang.
5. Ungdomsudvalg:
Allan gør rede for sine tanker omkring næste års Børne-Ungdomstræning: Målet er at få OKV deltagere
med til KUM. Niveaudeling – mere teknik for den ældste gruppe. Der er kommet ca. 20 nye medlemmer
ud af årets tiltag, kontaktoplysninger gensendes til PA – kopi til kassereren. Der afvikles fortsat
tirsdagstræning – inkl. tekniktræning også for voksne klubmedlemmer – i skove i Hjørrings nærområde.
Vanlig torsdags og weekendtræning bibeholdes. 2-3 superlørdage planlægges i 2017. Træningen styres
jf. DOFs B&U kategorier. Visionen er på sigt at få juniorlandholdsløber fra OKV.
Organisering: Allan tænker flere hjælpere ind mhp. opgavedeling og afløsning ved behov.
Mad: Forældrene har allerede budt ind
Husly: Horsebækhytten, klublokalet, andet?
Materiel: Det besluttes at Ungdomsudvalget skal have eget løbskit (20 brikker, postskærme til
elektronisk tidtagning samt brikaflæser) KA kontakter PA vedr. indkøb.
NB:
Det besluttes at klublokalet skal være tilgængeligt for alle klubmedlemmer. KA forhører sig hos PA
hvordan vi får flere nøgler, evt. v.h.a. nøglebox.
6. Kortudvalg:
Susanne indkalder til møde. Aktuelle medlemmer er Lene, Finn, Fuglsang og Ole
Uggerby, Tversted og Ålbæk trænger til nytegning. Lithauer, der har nytegnet Bunken, kontaktes.
Deadline for færdigtegning er januar 2018.
Tanker om sprintkort luftes.
Allan har lavet sprintkort over Christiansgave og omgivelser i Hjørring. Planer om sprintkort i Lønstrup.
7. Skovudvalg: Se punkt 4 e om udpegelse af ny OKV Brugerrådsrepræsentant
8. Træningsudvalg: Simon og Signe samt KA koordinerer forslag til datoer og skove i 2018. Der
planlægges torsdagsløb som vanligt. KA søger skovtilladelser, 1. kvartals løb prioriteres først, og det
tilstræbes at være et kvartal på forkant. Divisionsmatcher, Påskeløb og lign. samt åbne løb i
Nordkredsen medtages i løbskalender.
Første divisionsmatch i Silkeborg 7. maj, anden divisionsmatch Svinkløv 17. september samt
op/nedmatch i Karup 8. oktober.
Løbskalender på hjemmesiden snarest, note når skovtilladelser er på plads.

Der planlægges ikke særskilte opfølgningsløb til Findvej, men henvises til tirsdagsløb.
9. Kommunikationsudvalg: Emner og indslag fordeles. Gert redigerer.
10. Næste møde: Onsdag d. 11. januar kl. 17 i klublokalet. Lene sørger for stjerneskud.
11. Evt. Gert gør opmærksom på, at Novo Nordisk har legat klubben kan søge, f.eks. som hjælp til
dækning af udgifter til korttegning (hyre litauisk korttegner). Gert kontakter Bent Skjolborg m.h.p. at
bede ham om at udarbejde ansøgning.
12. DOF Akademi i Ringe til januar. Ingen fra bestyrelsen har planer om at deltage.
Mødet slut 19.30
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

