OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 7/2017
Onsdag d. 29. november kl. 17.00
Klublokalet Højene Skole
Bestyrelsen fuldtallig
1. Referat fra sidste møde godkendes
2. Budget - på baggrund af kassererens udkast til budget for 2018/2020 drøftes følgende punkter:
# Udfordrende udgift: der afsættes 100.000 kr. til professionel korttegning årligt. Øvrige budgetterede
udgifter gennemgås.
Der nytegnes et kort årligt – ellers løbes der på gamle kort, der revideres løbende
På sigt har OKV ikke råd til at betale for nytegnede kort i det omfang, vi reelt har behov.
# Aktiviteter: enighed om ikke at skære ned på klubbens aktiviteter
# Finansiering: enighed om ikke at hæve kontingenter/ tilskud til løbsafgifter og kørsel samt
naboklubbers betaling for at deltage i vores aktiviteter
# Kontingentet lades urørt, vil alligevel ikke dække for udgiften til professionel korttegning
# Sponsorstøtte: Der nedsættes sponsorudvalg (Ellen, Gert, Susanne) der vil ansøge Spar Nord fonden
samt ENV fonden
# Arrangementer: Muligheden for at hente indtægter fra ”nye” arrangementer drøftes, f.eks. trailløb.
Adhocgruppe nedsættes (Allan, Kjeld, Ann, Jane Clausen?)
Samlet konklusion på punktet: Der købes korttegning på 2 kort årligt i 2018, og derefter 1 kort årligt.
Den samlede udgift til professionel korttegning i 2018-2019 vil dermed udgøre ca 150 tDKK, som
indarbejdes i budgettet.
3. Generalforsamling:
Gert, Susanne og Lene er på valg. Lene og Susanne modtager genvalg
Udarbejdelse af beretning drøftes. Evaluering af banelæggerteams skal med.
4. NJ2D 2018:
Udfordringen med tilkørsel og parkering er endnu ikke helt løst. Der arbejdes på sagen
Banelægning kører som planlagt
Kjeld indkalder snarest til funktionsledermøde
Indbydelse er udsendes snarest.
5. Klubløb:
Umiddelbart efter bestyrelsesmødet afholdes medlemsmøde, hvor banelæggerteams evalueres og
klubløb det næste halvår fordeles.
6. Ungdomstræning:

Tue Lassen har været på besøg. Deltog i tirsdagstræning, og var efterfølgende til eftersnak i klublokalet,
hvor repræsentanter fra bestyrelsen deltog. God samtale. OKV er pilotklub i projekt B&U træning i
klubberne. OKV får sparring ved at deltage.
Mål: At forankre familieorientering
Forældreinvolvering
Sparring til træningsoplæg rettet mod næste trin for talentfulde løbere
7. Evt:
Det besluttes at prisen for deltagelse i OKV Nytårsløb for deltagere fra naboklubber er 20 kr., samt 25 kr.
for suppe.
OKV er tilmeldt Vendsyssel på Vægten
Ny skovkontakt skal udpeges. Hans Ingemann og Bent Skjoldborg foreslås
Mentorordning skal opdateres og promoveres, så nye medlemmer ved den findes og motiveres til at
gøre brug heraf.
OKV har fået henvendelse fra Hjørring Dyrskue om vi er interesseret i at få plads i Foreningsteltet, hvor
diverse foreninger kan gøre reklamer for sin aktivitet
Tornby og Uggerby kort foreslås nytegnet i 2018
Det foreslås, at vi køber os brugsret til kort, som skal benyttes til Skawdysten 2019 (Formentlig
Højengran) og at vi benytter dette til NJ2D 2020
8. Næste møde onsdag d. 10. januar kl. 18.30. Forplejning Lene.
Mødet slut 18.45
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

