Referat af bestyrelsesmøde nr 1./2017. Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne
Tirsdag den 21. februar kl 17-20, klublokalet Højene Skole
Til stede: Ann, Kirsten, Hanne, Ellen, Gert, Susanne
Afbud fra: Kjeld og Lene
Referent: Susanne
Ad 1)
Bestyrelsen konstituerede sig således:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Formand, Kjeld
Næstformand, Lene
Kasserer, Ellen
Sekretær, Hanne
Kortudvalg, Susanne
Skovudvalg? Kjeld er foreslået
BU udvalg, Allan
Træningsudvalg, Kirsten
Klubnyt, Gert

De foreslåede trail udvalg, MTBO udvalg og arrangementsudvalg blev ikke besat.
Idéer under dette punkt:
Allan foreslår, at der bliver lagt et større teknisk perspektiv ind over en del af træningsløbene. Det vil
betyde at tilrettelæggelsen af træningsløb kan blive ”nemmere”, da postudsætningen kan holdes indenfor
et overskueligt område. Tekniktræningsdelen kunne holdes på nogle få (eks: Allan, Kjeld, Ole) og der kunne
være en kort svær bane, til de, der ønsker et alm o-løb.
Idéen med at lave teams til træningsløbene blev drøftet.
Ann foreslår et pr- udvalg for at øge fokus på formidling af sporten. Små indslag på facebook – tages op på
næste møde.
Ad 2) Ellen rekvirerer børneattester på bestyrelsens medlemmer. De kommer i e-boks. Husk at kvittere.
Ad 3) Indstilling til Hjørring Kommunes Idrætspris 2017 - godkendt.
Ad 5) Findveji 2017, Kjeld er tovholder. Opgaver fordeles ved næste møde.
Ad 4) Børne og ungdomstræning starter igen ca 1. april. Målet er at der er 25 deltagere (mod nuværende
17-18) ved udgangen af 2017. Det er planlagt, at der laves øvelser på forskellige niveauer. Et hovedmål er at
gøre børn og forældre trygge i at færdes i skoven. Der bliver træninger på tirsdage i forskellige skove.
Forældre bliver indkaldt i marts til forventningsafstemning.
Ad 6) NJ Lang i Tornby 12. maj 2017. Der skal laves 9 baner i alt. Bemanding organiseres på næste møde
Slettet, se referat 2/2017
Ad 7) NJ Nat i Bøgsted: Ellen og Ole dækker alle funktioner. Har fået skovtilladelse.

Ad 8) NJ2D2018. Jørn, Thorkild og Hans banelæggerteam til mellemdistance. Finn H. har meldt sig som
banelægger nat. Ole har meldt sig som banelægger fortræning.
Diskussion om, hvordan øvrige poster bemandes.
Banelægger: Allan vil gerne være banelægger til langdistancen lørdag. Allan spørger Signe om hun vil være
kontrollant.
Mål: Ann og Kirsten
Start: Mogens spørges (mulige hjælpere i start Per Hauge, Gert, Hans Ole)
Børnebaner: Mette spørges (Allan spørger)
Ad 9) Næste møde: 1. marts kl 17. Hanne tager noget med til kaffen.
Efterfølgende møde er fastsat til 19. april 2017.

