OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 4/2017
Onsdag d. 17. maj kl. 19.00
Klublokalet Højene Skole
Fraværende: Allan Reiche
1. Referat fra sidste møde godkendes
2. Nyt fra DOF
a. Strategiske spor 2018: Kjeld orienterer vedr. DOFs udviklingsstrategier rettet mod B&U
samt frivillighedsarbejde i klubberne
3. Siden sidst:
a. Fordeling af opgaver: Kommunikation/ Stor ros til Gert for hans arbejde med at udvikle
Klubnyt udsendt elektronisk. Bred enighed om at Facebook opslag ikke kan erstatte
Klubnyt på trods af sammenfaldende emner – FB er for flygtigt et medie! Klubnyt
fortsætter. Medlemmerne skal muligvis prikkes på skulderen forud for diverse
aktiviteter mhp. at skrive indlæg.
b. Børne og ungdomstræning: Har nu bevæget sig uden for Hjørring by. Tornby var succes.
c. Klubmødet 19/4: Banelæggerliste kommer på hjemmesiden samt udsendes i allemail.
Tilfredshed med mødets afvikling, positiv stemning blandt de fremmødte.
d. Findvej dag 29/4: 68 fremmødte – heraf ingen klassearrangementer i år. Børnesprint
var succes. 8 hjælpere var passende antal, 3 telte, saft og frugt relevant. Flaskehals ved
indskrivning da det var samtidig med officiel åbning/ borgmester. Næste gang 15 min.
forskudt.
e. Divisionsmatch 7. maj: Tæt på sejr men flot 2. plads.
f. NJ lang 12. maj: Generelt gode baner. Fortsat udfordringer med at få beregningen til at
fungere på dagen og levere løbende resultater på storskærm. Kjeld arbejder
ufortrødent videre med at løse de tekniske udfordringer. Alle løbere er registreret og
resultatlister udarbejdet efter løbet.
4. Økonomi
a. Medlemstal: 129 medlemmer, heraf 28 <25 år. 3 familier er indmeldt som følge af B&U
træning.
b. Sponsor:
# Skallerup Seaside og Skagen Strand har sagt ja tak til 2-årig kontrakt (se sidste referat
for detaljer). Susanne kontakter Tannishus med samme tilbud.
## OK benzin har logo på kort og hjemmeside. SparNord: Ellen afventer tilbagemelding
Ålbæk Gl. kro udgår
###Oplæg fra Thomas Lindschouw AOK vedr. præmier til NJ2D falder helt i tråd med
bestyrelsens drøftelser på forrige møde. Kjeld inviterer AOK til møde, så vi kan
udarbejde fælles strategier.
c. Økonomi og budgetstatus: Ellen gennemgår aktuelle status. Budgettet holder.
Underskud som forventet på dette tidspunkt. Elregning fra Horsebækhytten løber op.
Uigennemsigtig afregning. Susanne kontakter slagter Winther i håb om at få klarhed.

5. Kommende arrangementer
a. Skt. Hansløb Tversted d. 22. juni: er organiseret, Lene sender indbydelse ud via allemail
b. Skolernes Forårsfestival 13/6: Ole er færdig med korttegning. Susanne, Anne Marie
Søborg og Lene hjælper på dagen. Alt er på plads.
c. Nordjysk nat Bøgsted: Skovtilladelse er OK. Ole og Ellen laver baner, Kjeld beregning,
Lene og Hanne hjælper på dagen, Henning hjælper og løber
d. NJ2D18-9-11/3: Parkering er accepteret. Afventer accept på placering af stævneplads.
Stævneorganisation følger.
6. Kommende aktiviteter jf. årshjul:
a. Divisionsmatch 17. september Drastrup: Vigtigt at få mange med. Annoncere via
Facebook, nyhedsbrev, Klubnyt. Særlig fokus på at få nye medlemmer med – familier –
mentor skal tilknyttes.
b. Op/nedmatch 1. oktober i Stendal/Ulvdal ved Karup – udfordring at få mange med så
langt væk
c. Vedr. mentorordning: Mentorlisten skal revideres. Der skal udfærdiges standard
informationsbrev til nye medlemmer med tilbud om ordningen. Gl. medlemmer skal
huske at ”byde sig til” med hjælp og snak.
7. Klubudvikling:
a. Oplæg til udviklingsstrategi fra DOF: Vi afventer Strategiske spor, drøfter på næste
møde
8. Ungdomsudvalg
a. B&U træning: udsættes til næste møde
b. DOF support til ungdomstræning: Aldersspecifik træning – OKV er udpeget. Tilbydes
besøg af DOF konsulent. Evt. kommer der besøg af DOF træner, der laver
ungdomstræning
c. Børneattester: OK
9. Kortudvalg
a. GT mapping: Intet nyt
b. Øvrige projekter: Kjeld vil gerne tegne kort i område uden deadline. Uggerby og Katsig
foreslås
10. Skovudvalg
a. Samarbejde med NST: Kjeld er udpeget som repræsentant fra DOFHB til Brugerrådet.
Har flere forslag til punkter, der bør drøftes.
11. Træningsudvalg
a. Enkelte skovtilladelser mangler på løb resten af året (i private skove)
b. Status på antal løbere på lang bane til klubløb: Vi afventer statistik fra Peter A. Det
bemærkes, at der faktisk har været flere lange baner siden snakken på GF.
12. Kommunikationsudvalg
a. Klubnyt: se tidligere
b. Ugentlige nyhedsbreve fungerer fint
c. Hjemmesiden:. Status aktuelt er, at Jan P. redigerer siden yderst tilfredsstillende.
d. Facebook: intet nyt

e. Aviser: intet nyt
13. Evt.
a. Næste møde: Ann laver Doddle, mødedato efter 7. august. Forplejning?
b. Klubovertrækstøj: Klubtøj til nye børnemedlemmer – der er flere trøjer i flere
størrelser. Ann foreslår vi supplerer med vindtæt løbejakke, eks. fra New Line.
c. Evt: Klubledermøde hos Pan i Århus, 7. juni – Allan deltager

Mødet slut ca. 21.30
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

