OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 6/2017
Onsdag d 25. oktober kl. 19.00
Klublokalet Højene Skole

Afbud Gert Odgaard
1. Referat fra sidste møde godkendes
2. Siden sidst:
a. 2 divisionsmatcher er afholdt. Vi tabte op/nedrykningsmatchen. Resultatet drøftes, og
konklusionen lyder, at med flere fremmødte klubmedlemmer, kunne vi have præsteret
bedre. OK Vendelboerne forbliver i 3. division.
b. Natløb Bøgsted var et vellykket arrangement. ”Stævneplads” var indendørs på skolen.
Beregningen gik supergodt inkl. løbende resultatformidling på skærm. Banelæggere Ole
og Ellen lavede løb for skoleeleverne næste dag til Skolernes Motionsdag som tak for
lån. Det var også succes, og god reklame for sporten og klubben.
c. Gymnastikken er startet. Godt 20 deltagere. Enighed bordet rundt om, at det er en
særdeles populær aktivitet i vinterhalvåret.
d. Ellen og Lene har deltaget i inspirerende infomøde på kommunen vedr. at søge fonde.
3. Økonomi:
Professionel korttegning er dyrt. På sigt bliver det et økonomisk problem at købe sig til
korttegning. Udgiften indregnes i 4 årsbudget, og fremlægges på Generalforsamlingen.
Aktuelt er der 133 medlemmer.
4. Kommende aktiviteter jvf. årshjulet:
a. Lene og Ellen deltager i Nordkredsens klubledermøde i Herning 8. november.
b. Juleløb i Tornby. Allan er banelægger og Mette sørger for boller og kakao.
c. Nytårsløb Tolne som vanligt.
d. NOU repræsentantskabsmøde i AOK s klubhus 8. januar. Kjeld, Ellen og Ann deltager
e. Generalforsamling 17. januar.
f. Findvej 5. maj-2018 i Folkeparken. Alternative placeringer drøftes, inkl. nytegning –
men grundet begrænsede ressourcer vælges Folkeparken.
5. NJ2D9-11/3 2018:
a. Uformelt funktionsledermøde afholdes i forbindelse med medlemsmøde 30.10. Stort
set alle funktionsledere er fundet. Men de 60-75 hjælpere, der skal til for at afvikle
stævnet, mangler at blive engagerede.
Det besluttes at booke Ørnbølls festlokaler til spisning søndag aften i tråd med
tidligere.
b. Der skal bruges ca. 300 ”gennemførselspræmier” til H/D 10 og 12 samt Beg 1+2 < 12 år
Vedr. henvendelse til o-butikkerne om fælles sponsorering af disse præmier, har
Løbeministeriet meldt positivt tilbage. Svar fra Møller Sport og Løberen afventes.
Det diskuteres, om der skal være samme præmie lørdag og søndag.

Præmier til 1., 2. og 3. pladser er aftalt.
HBM forhører sig hos cykelklubben, om vi igen kan låne præmiepodie.
c. Trods utallige forsøg, er det endnu ikke lykkedes at få kontakt til Ålbæk Ridecenter
vedr. parkering. Alternativ placering er i baghånden.
6. Klubudvikling:
a. Medlemsmøde om bl.a. NJ2D 30.10.
b. Klubaften om ”At dyrke O-sport seriøst – talentudvikling” udsættes til efter årsskiftet.
c. Banelæggerkursus planlægges sidst i januar. Kjeld er tovholder.
7. Ungdomsudvalg:
a. Der er stemning blandt B&U deltagerne om mørketræning hver 2. uge vinteren over.
Voksne løbere opfordres til at deltage (teknik og mørke i bynær skov)
b. TalentCenterNords planer er af forskellige årsager løbet i vasken. Tilbuddet kommer
nok igen, Allan er fortrøstningsfuld.
c. Allan deltager i trænerkursus ATK2,0
8. Kortudvalg:
Gediminas (professionel korttegner) er i fuld gang.
Tanker om sprintkort over Hirtshals og Hjørring luftes. Susanne A. forsøger at rekruttere 45 korttegnere til opgaven. Visioner om at være vært for DM sprint luftes.
9. Skovudvalg:
% nyt.
10. Træningsudvalg:
Der skal fastsættes træningsløb (datoer + skove) t.o.m. juni 2018. Klubaften planlægges
29/11 – her skal der findes banelæggerteams. Ann og Kirsten er tovholdere.
Fremtiden for B&U træning drøftes. Samt tekniktræning for voksne løbere, tidspunkter –
tirsdag og/eller torsdag. Målet er at fremme tekniktræning samt sammenhængskraft for
ALLE klubbens medlemmer.
11. Kommunikation:
a. Klubnyt: Næste nummer udkommer medio november. Allan bidrager m skriv om
mørketræning og teknik, Lene om klubtøj og Påskeløb. Desuden indlæg om
medlemsmødet 30.10. Invitation til juleløb og nytårsløb.
b. FB og hjemmeside: Husk opslag jævnligt.
c. Aviser: uddøende som medie!
12. Evt.
a. Kjeld og Hanne deltager i infomøde om Vendsyssel på Vægten 1.11.
13. Næste møde:
22. november kl. 19. Mette Reiche sørger for forplejning, siger Allan…
Mødet slut 21.30
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

