OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 5/2017
Onsdag d. 23. august kl. 17.00
Klublokalet Højene Skole

Bestyrelsen fuldtallig

1. Referat fra sidste møde godkendes
2. Siden sidst:
a. Skt. Hansløb Tversted med 35-40 deltagere. Vejret endte godt. Vellykket arrangement.
b. Skolernes Forårsfestival gik fint. 4. kl. elever fra Nordvestskolen deltog, var begejstrede – om
end nogle syntes det var lidt svært at finde ud af. Allan indskyder, niveauet sagtens kan
justeres. Ny henvendelse ang. næste Festival 12/9 på Lundergårdsskolen. Ole, Ellen og Lene
organiserer det, B&U flyer medbringes. Tovholder Sune Møller på skolen bedes linke B&U
Facebookgruppen til Forældreintra. Hvem kontakter Sune?
c. Kjeld har været til møde med Skallerup Seaside Resort. De er i dialog om et Event forår og
efterår
3. Økonomi:
130 medlemmer alle inkl. Økonomien ser fornuftig ud, budgettet holdes.
4. Kommende aktiviteter jfr. årshjul:
a. Divisionsmatch 17/9 og 1/10: Det besluttes at kontakte medlemmerne personligt m.h.p.
deltagelse i matchen. Jo større fremmøde, jo større chance for sejr. Bestyrelsen deler
medlemmerne mellem sig.
b. Natløb i Bøgsted 11/10: Indbydelse er udsendt. Allan er backup for Kjelds beregning.
c. Gymnastik starter sidst i september. Ellen checker med Anni og Peter om eksakt dato. (Torsdag
den 5. oktober)
d. Nordkreds klubledermøde i Herning d. 8/11. Lene deltager.
5. NJ2D 9-11/3 2018:
Der indkaldes snarest til funktionsledermøde
Start: Jacob Madsen
Mål: Kirsten og Ann
Skovtilladelse OK (fredag Ålbæk, lør-søn Tversted). Parkering er fortsat uafklaret
Der tales atter om præmier. Kjeld refererer fra fællesmøde med AOK. Flere muligheder drøftes.
Følgende vedtages:
Hanne chekker antal deltagere i klasserne H/D 10 og 12 samt Beg 1+2 <12 år ved NJ2D i 2016
Lene står for præmieuddeling samt finder på 1. 2. og 3. præmier
6. Klubudvikling:
Forslag til klubaftenemner drøftes. At dyrke O-løb seriøst – talentudvikling i flere spor/tovholder
Allan Reiche. NJ2D – hvad er det? /tovholder Kjeld og Hanne. Banelæggerkursus med fokus på at
anvende Condes/tovholder Kjeld og Hanne. Tovholderne kommer med udspil til dato.
7. Ungdomsudvalg:
Familietur for B&U til Skawdysten. Flot tilslutning. Først var der o-løb i Bunken. Efterfølgende var
der rundbold og geocaching i Tversted. Afslutning med fællesspisning ved 20-tiden.
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Der er fortsat 20-22 deltagere i den ugentlige tirsdagstræning.
Sommertræning slutter 24/10.
Det er foreslået, at man fortsætter med mørketræning hver 2. uge vinteren over.
Allan har meldt sig til Talentcenter Nord.
B&U træning får fire besøg af TC Nord i efteråret.
Kortudvalg:
Korttegner GT skal bruge 3 uger på Tverstedkortet i september/oktober og 3 uger på Ålbækkortet i
oktober/ november.
Kjeld har nytegnet Søheden. Der er klubløb på kortet 31/8.
Skovudvalg:
Intet nyt
Træningsudvalg:
Gert foreslår at ændre torsdagsløb til mandage. Og/ eller fremrykke starttiden til kl. 17. Forslagene
drøftes. Der er enighed om at fortsætte uændret.
Kommunikation:
a. Nyt nummer af klubnyt netop udkommet. Godt resultat – godt Gert prikker til
medlemmerne mhp. at skrive om oplevelser.
b. B&U gruppen på Facebook har mange følgere
c. Hjemmesiden – NJ2D logo skal opdateres til 2018. KA kontakter Jan P.
Evt.
a. Gert meddeler, han ikke ønsker genvalg til næste GF. Vil gerne fortsætte med at være
redaktør på Klubnyt.
b. Ellen deltager i temaaften onsdag d. 13/9 arrangeret af kommunen. Hvordan får vi flere
frivillige, søge flere fonds- og puljemidler?
Næste møde:
Mandage eller torsdage kl. 19 i perioden uge 43 til ultimo november.
Ann laver Doodle
Generalforsamling onsdag d. 17/1-2018

Mødet slut 19.45
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

