OK Vendelboerne
Referat af generalforsamling
Onsdag d. 18. januar kl. 19.30 i klublokalet, Højene Skole
Tilstede: Kjeld Arildsen, Lene Bank, Ellen Thomsen, Susanne Arildsen, Allan Reiche, Gert Odgaard, Hanne
Bak-Mikkelsen samt 27 fremmødte medlemmer.
Formand Kjeld Arildsen byder velkommen. Mødet indledes med et minuts stilhed for tre mangeårige
medlemmer, der i årets løb er gået bort: Aage Thomsen, Hans Hartmund og Else Hartmund.
Derefter indledes generalforsamlingen med dagsorden i flg. foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent:
Gro Glans vælges. Hun takker for valget og konstaterer generalforsamlingen lovligt varslet.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:
Formanden gennemgår den skriftlige beretning, der forud for mødet er rundsendt på mail. Kopi er
vedlagt referatet. Fremhæver flg. emner
- Børne& unge træning har 900 følgere i sin Facebook gruppe
- ”Frivillighed” er et vigtigt tema, hvordan får vi flere aktive frivillige med – klubbens
aktiviteter sker kun i kraft af frivillighed.
- Opfordrer medlemmerne til at melde sig som aktiv frivillig i forbindelse med kommende
aktiviteter: Nordjysk 2dages 2018, Nordjysk Lang maj 2017, Nordjysk Nat september
2017. Alle slags funktioner er ledige.
- Planer om tekniktræning tirsdage aftener sammen med B&U træning foruden ordinære
torsdagsløb.
- Planer om månedlig klubaften, første gang i februar.
- Der er akut mangel på nye korttegnere. Alle kort trænger til nytegning. Skal man købe sig
til korttegning udefra bliver det en uoverskuelig udgift på sigt.
Formanden afslutter sin gennemgang med spørgsmålet Hvordan får vi flere til at bidrage til
fællesskabet? Så alle både yder og nyder.
Beretningen godkendes af forsamlingen.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år:
Kasserer Ellen Thomsen gennemgår det reviderede regnskab for 2016. Regnskabet godkendes.
Endvidere omdeles og gennemgås budget for 2017.
4. Fastsættelse af kontinent:
Bestyrelsen har overvejet at sænke det aktuelle kontingent for ungdomsløbere fra 300 kr. til 200
kr./ årligt i håb om at tiltrække flere unge medlemmer, der ikke nødvendigvis har familien med.
Generalforsamlingen mener kontingentet er lavt i forvejen. Det besluttes at alle kontingentsatser
bibeholdes uændrede.
5. Behandling af indkomne forslag:
a. Bestyrelsen foreslår:
Tilføjelse til vedtægterne §3: Klubben er medlem af Dansk Atletikforbund.
Begrundelse: I håb om at tiltrække trailløbere.
Økonomi: Udgift på 750 kr. årligt samt evt. engangsbeløb flatfee på 500 kr., hvis omtalte løbere
bliver licensløbere.

Forslaget enstemmigt vedtaget.
b. Bestyrelsen foreslår:
Vedtægterne §7 ændres således at ”Klubbens bestyrelse består af formand og 8 andre
medlemmer” Linie 5: ”Hvert år vælges 4 medlemmer til bestyrelsen” og linie10: ”Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede”
Begrundelse: Bestyrelsen bestod oprindeligt af i alt 9 medlemmer, men grundet problemer
med rekruttering til bestyrelsesarbejdet for nogle år siden, blev antallet nedsat til i alt 7.
Aktuelt er der øget interesse for bestyrelsesarbejdet, og der er rigeligt med arbejdsopgaver.
Forslaget vedtaget med enkelt stemme imod.
c. Finn Hørup foreslår:
Begrænsning af tilskud til startafgifter og kørselsafgifter, så det kun er banelæggere og
medarrangører af klubløb, der kan modtage tilskud.
Begrundelse: Det er et ofte et problem at skaffe banelæggere til klubløb ad frivillighedens vej
Diskussion: Pisk eller gulerod for at skaffe banelæggere? Forslag om teams af 3 til hvert
klubløb. Forslag om løbslisten jævnligt udsendes, så man kan se hvilke løb der mangler
banelægger. Melder man sig ikke, bliver man pålagt at lave løb. Peter Arildsen advokerer for
direkte henvendelse til potentielle banelæggere.
Forslaget trækkes tilbage. Bestyrelsen tager inputtene med i det videre arbejde.
d. Finn Hørup foreslår:
Ekstra lang bane droppes til klubløb.
Begrundelse:
For at forenkle banelæggerens arbejde. Der er kun enkelte, der kan løbe en ”ekstra lang” i et
nogenlunde tempo.
Diskussion: Der er ganske vist kun få løbere på lang svær bane til klubløb, men vigtigt med
mulighed for at træne distance længere end konkurrencedistance. Også for de få. Nogle skove
er svære at lave lang bane i. På terminslisten kan anføres hvilke klubløbsterræner, der er egnet
til lang bane. Det skal være frivilligt for banelægger at lave lang bane. Finn Hørup vægter
fleksibilitet og hensyn til banelægger højt.
Forslaget omformuleres: Til klubløb er det op til banelægger, om han/hun vil lave lang bane 7+
km.
Forslaget vedtages.
e. Finn Hørup foreslår:
Mere fokusering på teknisk træning, herunder træning/uddannelse i banelægning.
Kommentarer i forbindelse hermed: tekniktræning for klubbens voksne løbere om tirsdagen er
i støbeskeen. Ikke på lange distancer, men med fokus på o-teknisk udvikling på alle niveauer –
både nye og erfarne løbere. Generel enighed. Bestyrelsen tager input med i sit videre arbejde.
f. Finn Hørup foreslår:
Kåring af årets banelægger - den banelægger, der har lavet årets bedste klubløb, fundet ved en
medlemsafstemning mellem 3-4 nominerede løb.
Diskussion: Kjeld Arildsen anfører, det er vigtigt ikke kun at kåre banelægger på svære baner –
vigtigt med fokus på gode børne og lette baner. Ann Dissing: Fokus på god banelægning.
Bestyrelsen arbejder videre med emnet.
6. Valg til bestyrelse samt valg af formand i de år, hvor denne er på valg.
Kjeld Arildsen genvælges som formand.
Ellen Thomsen, Simon Olsen og Hanne Bak-Mikkelsen er på valg, alle modtager genvalg. Og
genvælges.

Allan Reiche nyvælges til bestyrelsen for 2 år
Gert Odgaard nyvælges til bestyrelsen for 1 år.
7. Valg af to suppleanter:
Kirsten Holdensen og Ann Dissing vælges
8. Valg af to revisorer og to suppleanter hertil:
Poul Henning Pedersen og Henning Bak-Mikkelsen genvælges
Svend Brøns Pedersen vælges som 1. suppleant, Jens Rasmussen som 2. suppleant.
9. Evt.
Lene Bank:
Spørger Kjeld Arildsen om der var nye input fra integrationsmøde, han deltog i for nylig (arrangeret
for kommunens foreningsliv). Intet konkret om hvad klubben kan byde ind med. Men vi er positive.
Gert Odgaard:
Oplyser vi søger fondsmidler til dækning af udgifter til korttegning.
Hans Steffensen:
Det er en stor udfordring at finde ud af regler, praktiske ting i klubben, procedurer. Foreslår møder
med forventningsafstemning og info til nye medlemmer. ”Kom-i-gang” møder. Foreslår halvårlige
møder.
Svend Brøns:
Roser forslaget. Vigtigt at fortælle om klubbens organisation og forventninger til nye. At man må
yde for at nyde, ellers fungerer klublivet ikke.
Allan Reiche:
Foreslår ½ årlige introaftener, udover klubaftener.
Ann Dissing:
Husker som ny det var af værdi at have en person, man kunne spørge om alt.
Peter Arildsen:
Tidligere var der begynderkurser arrangeret af Nordkredsen, nu arrangeres de af DOF og man skal
til Ringe.
Kjeld Arildsen vil tage emnet op i NOU regi
Bent Skjoldborg:
Erindrer om mentorordning. Listen blev lavet, men ordningen kom aldrig rigtig i gang.
Ann Dissing:
Spørger til kortfiler på hjemmesiden. Oplever, at det ikke altid er det seneste opdaterede kort, der
er at finde. Formanden opsummerer, at alle rettelser skal tilgå kortadministrator Finn Mengel.
Sendes til Jan Pedersen, der uploader til hjemmesiden. Formanden checker op på status.
Susanne Nielsen:
Stor ros til Gerts elektroniske klubblad.

Kl. 22.00 afsluttes generalforsamlingen.
Gro Glans takker for god ro og orden.
Formanden beder forsamlingen udbringe et 3 x leve for OK Vendelboerne.
Lene Bank har medbragt et lækkert traktement af brød, ost, etc. som nydes i fortsat hyggeligt
samvær.
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

