OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 3/2017
Onsdag d. 19. april kl. 17.00.
Klublokalet Højene Skole
Fraværende: Lene Bank
1. Referat fra sidste møde godkendes
Formanden indleder mødet med at konstatere, der er bagkant på slut 18.45 pga. medlemsmøde kl.
19.00. Derfor prioriteres dagsordenen, og visse punkter udskydes til næste møde
2. Siden sidst
a. Fordeling af opgaver i bestyrelsen: Samtale/ diskussion omkring drift og udvikling i
klubarbejdet, når tiden til bestyrelsesarbejde kan være knap. Driften er et must, udvikling
ønskværdig og på sigt også et must. Gennemsigtighed vigtig. Mailkommunikation kan til tider
blive uigennemsigtig. Og struktur og tålmodighed er også vigtige elementer.
Diskussionen er vigtig. Tages op på senere møde – med MERE TID!
b. Børne & ungdomstræning udsættes. Går planmæssigt.
c. Påskeløbet - udsættes
3. Økonomi:
a. Medlemstal > udsættes
b. Sponsorer:
Forslag 1: I et forsøg på at tilbyde potentielle sponsorer et mere attraktivt tilbud, har Kjeld og
Susanne (sponsoransvarlig) udarbejdet et forslag til bestyrelsen: Tilbyde max 5
overnatningssteder en pakke med nærmere definerede ydelser omkring annoncering i
forbindelse med NJ2D –bl.a. logo på indbydelse, ”anbefalet” overnatningssted, målrettet
markedsføring overfor 1500 potentielle gæster. Bestyrelsen bifalder.
Forslag 2: Sportsbutikkernes sponsorbidrag/betaling for at være med til NJ2D foreslås ændret
til fysisk gave, som relaterer til NJ2D. Kjeld kontakter i første omgang AOK for at høre, om de
er med på forslaget.
Forslag 3: Præmierne bør i højere grad afspejle, hvilket arrangement, man har vundet – vi vil
gerne give præmiemodtagerne et minde, de kan væres stolte over.
c. Økonomi > udsættes
4. Kommende arrangementer:
a. Klubmødet kl. 19.00 organiseres: Kjeld byder velkommen og orienterer om baggrunden for at
danne banelæggerteams. Allan introducerer udkast til teams. Tekniktræning promoveres.
Bemanding af klubløb indtil sommerferien er første prioritet.
b. Findvej i Ulvegravene 29. april: Kjeld er tovholder. Pressemeddelelser er udsendt. Ole, Ellen
(saft og frugt) og Susanne hjælper på dagen. Gert henter materiel, koordinerer adgang til
depotkælderen med Peter A. FB bruges som link til og fra FindVej og Børne&Ungdomstræning
aktiviteter. 1000 kr. bruges på FB annoncering/promovering. Som tidl. nævnt byder Peter A
velkommen til borgmesteren.
c. NJ lang 12. maj Tornby: Allan stævneleder, Hans Ingemann BL, Poul Henning BK, Kjeld
beregning, Henning pioner/ materiel + deltager i løbet, Hanne hjælper på dagen. Stævneplads
foreslået men endnu ikke (!) tilladelse. Forventes ok – men lang ventetid. Kantparkering på
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klublokalet bruges til resultatformidling.
d. Skolernes forårsfestival d. 13. juni kl. 9-14: Ole og Ellen var til infomøde i aftes. OKV er 1 af 5
inviterede klubber. Planer er festival skal være årligt tilbagevendende idrætsdag for 4. kl. elever
på Nordvestskolen i Hjørring. Ca. 200 børn deltager, i grupper på 40 børn, 45 min på hver
aktivitet. Ole tegner kort over Lundergårdskolens område, hvor aktiviteten foregår. Susanne,
Lene og Anne Marie hjælper på dagen. Flyers om B&U træning uddeles. Sune Møller,
kontaktlærer må gerne sende info om Findvej ud via Forårsfestivalkanaler. Det nye kort kan
fremad bruges i forbindelse med B&U træning. Flere af de deltagende børn går på
Lundergårdskolen.
e. NJ nat 11. okt. i Bøgsted: Skovtilladelse er ok. Start ved Astrup Skole, forhåbentlig adgang til
toilet. Ole og Ellen laver løb, Kjeld beregning, Lene og Hanne hjælper på dagen. Evt. Henning
(løber)
f. NJ2D18: Endelig er skovtilladelse i hus til at afholde begge dage i Tversted
Kommende aktiviteter:
a. Divisionsmatch – Gudenådysten 7. maj, tilmelding senest 28. april
b. Sct. Hans: Susanne og Jens Rasmussen sørger for forplejning. Banelægger mangler. Pointløb
som traditionen byder.
Klubudvikling:
a. Oplæg til udviklingsstrategi > udsættes
Ungdomsudvalg: > udsættes
a. BU U træning
b. Børneattester
Kortudvalg > udsættes
a. GT mapping
b. Praktisk tegnekursus
Skovudvalg > udsættes
Træningsudvalg > udsættes
a. Gennemgang af løb efter sommerferien (undgå konflikter med åbne løb i Nordkredsen)
b. Status på deltagere på lang bane
Kommunikationsudvalg > udsættes
a. Klubnyt
b. Ugentlig nyhedsbrev
c. Hjemmesiden
d. Facebook > Tanker fra Ann
e. Aviser
Evt:
a. Næste møde – Ann laver Doodle – forplejning ??
b. Klubovertrækstøj > udsættes
Mødet slut 18.50 – referent Hanne Bak-Mikkelsen

