OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 2/2017
Onsdag d. 1. marts kl. 17.00
Klublokalet Højene Skole
Tilstede: Kjeld, Lene, Susanne, Gert, Ellen, Allan, Kirsten, Ann, Hanne
1. Referat fra sidste møde godkendes med anmærkning: ad 6) NJ lang Tornby: Bemandingsforslag
slettes fra referatet. Hanne beder Jan P slette på hjemmesiden.
2. Siden sidst:
a) Bestyrelsens konstituering vedtages jvf. sidste referat.
Skovudvalg: Kjeld
MTBO udvalg: Et enkelt klubmedlem har udvist interesse for OKV laver MTBO. Hanne
undersøger, om der er basis for MTBO aktiviteter i forbindelse med alm. klubløb. I så fald skal
disse aktiviteter arrangeres af kræfter udenfor bestyrelsen. Særskilt skovtilladelse skal søges,
regler skal overholdes, etc. Hvis basis, er Hanne bindeled til bestyrelsen.
Trail udvalg udskydes
PR/ arrangements udvalg: udskydes men emnet tænkes ind i bestyrelsesarbejdet
Simon og Signe har meddelt, de udtræder af bestyrelsen pga. manglende tid. Nyvalgte
suppleanter Ann Dissing og Kirsten Holdensen indtræder i stedet.
b) Allan har lavet oplæg til 13 banelæggerteams á 4 personer (hvert team er et mix af erfarne
banelæggere, garvede o-løbere samt ”novicer” ud i banelægning)
Banelæggere er på plads til klubløb frem til 18. maj. Lilleheden 19. marts må aflyses. I første
omgang skal banelæggerteams fordeles på ledige træningsløb frem til sommerferien.
Gert har lavet udkast til særnummer om emnet. Indholdet drøftes. Det reviderede udkast
rundsendes i bestyrelsen før endelig udsendelse til medlemmerne.
Der indbydes til klubaften om emnet 19.4. Medlemmer opfordres kraftigt til at deltage. På
mødet offentliggøres listen med banelæggerteam, og man kan byde ind på konkrete løb. Efter
nærmere aftalt deadline, bliver øvrige teams matchet med ledige banelæggeropgaver.
Ændringer kan aftales med træningsudvalgsansvarlige Kirsten Holdensen
c) Generalforsamling – afledte aktiviteter: se andetsteds
d) Nyt fra DOF: Direktøren har opsagt sin stilling, mange ansøgere til posten. Mange øvrige
udvalgsposter ledige. Kjeld deltager på kommende weekends repræsentantskabsmøde
e) Indstillinger til kommunens idrætspris godkendt
3. Økonomi:
a) Medlemstal aktuelt 113, heraf 5 passive. Deadline for kontingentindbetaling 1. marts. Ellen
forventer enkelte udmeldelser i forbindelse hermed.
b) Konsekvens af beslutning om brug af professionel korttegning: 100.000 kr. er afsat det
kommende år. På sigt skal vi være opmærksom på, om klubbens økonomi udsultes af denne
udgift. Men ingen o-kort ingen o-løb. Hvis problem, må man se på tilskud til kørsel etc.
NB: Grønt lyd for at søge Novo Nordisk om legat til korttegning af Tversted og Ålbæk. Bent
Skjoldborg skriver ansøgning, Gert tager kontakt til Bent.
4. Kommende arrangementer:
a) Findvej 29. april Ulvegravene: Kjeld tovholder. Ole, Ellen, Susanne, Henning, Hanne hjælper på
dagen. Peter A byder velkommen. Borgmesteren er inviteret. Kjeld laver børnesprint.
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b) NJ lang 12. maj Tornby: Allan stævneleder, Hans Ingemann banelægger, Poul Henning
banekontrol, Kjeld beregning, Henning (deltager i løbet) og Hanne hjælper på dagen
c) NJ nat 11. okt. Bøgsted: Ole og Ellen laver baner, Kjeld beregning, Lene og Hanne hjælper, evt.
Henning (deltager i løbet)
d) NJ2D18 -9-11/3 Ålbæk, Uggerby, Tversted:
Stævneleder Kjeld
Langdistance Allan - banekontrol mangler. Gerne 3. person
Mellemdistance: Jørn Backmann, Thorkild Pedersen og Hans Ingemann Pedersen
Fortræning: Ole + Gert
Natløb: Finn Hørup – kontrol mangler
Start; Lene Spørger Mogens
Mål: Ann og Kirsten
Børnebaner: Mette Reiche
Pioner: Henning
Kiosk: Hanne
Beregning: Søren Theilgaard?
Kasserer: Ellen
Parkering: Ole Westergaard og Finn Larsen?
Åbne baner:
Børnep:
Kommende aktiviteter jvf. årshjul:
Næste møde. (husk divisionsmatch maj samt Skt. Hans løb juni/ref)
Ungdomsudvalg:
a) Visioner – fastholdelse af børn og forældre: Aktuelt har een familie indmeldt sig efter første
sæson B&U. Efter konceptet er første sæson gratis. Allan forventer en del gengangere melder
sig ind til sæsonstart 17 d. 4. april. Spændende om nye dukker op. Allan laver udkast til flyer –
Kjeld sørger for færdiggørelse. Lægges på FB – DEL GERNE. Alle træninger er planlagt
(træningsmoment, baner, hjælperliste). Formøde planlagt, hvor et af emnerne er at inddrage
forældrene i madlavning til træningerne. Særskilt Klubnyt sendes ud om B&U træning tirsdage,
hvor der også er tilbud til klubbens ”voksne” løbere om at deltage i tekniktræningen.
b) Børneattester undervejs i E.boks til kvittering
Kortudvalg:
a) Der er truffet aftale med GT mappings om korttegning Tversted og Ålbæk efteråret 2017
b) Egen korttegningskapacitet: Diskussion – nye korttegnere svære at finde. Korttegning er
tidskrævende. En myte at korttegning er nørderi? Barriere at man skal kunne anvende GPS og
kortegningsprogram. Hidtil været soloprojekt at tegne kort. Hvad er ”lettest” – nytegne kort fra
bunden, eller revidere kort, som en anden har tegnet?
Kjeld foreslår praktisk tegnekursus for interesserede. Laver oplæg til sommer.
Skovudvalg: intet nyt
Træningsudvalg:
a og b) Se punkt 2 b
c) I 2/3 af klubløbene skal der udbydes klassisk lang svær bane. En gang om måneden tilbydes
tekniktræning sammen med kort svær bane max 4-5 km samt 3 km let bane. Det fremgår af Okalender, hvilke løb der skal planlægges hvordan. Hvis banelægger på teknikdage m kort svær
har lyst, må man gerne lave lang bane som ekstra tilbud.

d) Der er noteret OK tilfredshed med kort 1: 10.000 på bane 1 til klubløb. Ingen anmærkninger om
banelængder
10. Kommunikationsudvalg:
a) Klubnyt: stor ros til Gert
b) Hjemmesiden: lidt svær at navigere i, men absolut forbedret ift. tidligere. Ros til webmaster Jan
P – og absolut bedre end så mange andre o-klubbers. O –kalender altid opdateret Vi skal alle
være obs på at ligge ”nyheder” på hjemmesiden – gøre synligt at der sker noget i OKV!
c) Facebook > næste møde – Ann har gjort sig tanker
d) Aviser > næste møde
11. Evt.
a) Næste møde i forbindelse med klubaften 19.4 kl. 17-19. Kirsten har forplejning med til
bestyrelsesmødet. Lene sørger for noget til medlemsmødet.
b) Stort indlæg i Vendelboposten om O gymnastik.
c) Allan arbejder med udkast til udviklingsstrategi - klubben skal være for o-løbere på alle
niveauer/aldre/ ambitioner. Initiativet bifaldes. Allan arbejder videre.
d) Lene bestiller snart ny portion klubovertrækstøj. Formodentlig 10 sæt. 4-5 sæt er forudbestilt

Mødet slut 19.15
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

