OK VENDELBOERNE
Referat af bestyrelsesmøde nr. 2/2018 torsdag d. 19. april 2018 kl. 19.00
Klublokalet Højene Skole
Afbud: Allan Reiche
Peter Arildsen (PA) deltager i mødet.
Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# Påskeløb afviklet på Fanø. Succes og god oplevelse.
# Erfaringer med deltagelse i VPV (Vendsyssel på vægten): Ingen problem med banelægning. 30
”pladser” til hvert løb, oftest booket op og ca. 2/3 af de tilmeldte dukker op. Vigtigt at
kommunikere eksakte startsted i skoven ud, så alle finder vej dertil. PA har nøjagtig statistik over
deltagere (gengangere? Indmeldinger i klubben efterfølgende?) Ingen stor belastning at deltage,
men hvis vi er med næste år, skal vi byde ind med færre løb. 1. løb skal være i nærområdet, flg. løb
kan sagtens være i ”normale” klubløbsskove.
# OKV ansøgte om HAS prisen på 10.000 kr, men fik afslag.
3. Udskiftning af enheder på poststativer m.m. på PA notesblok:
# Halvdelen af klubposterne er ”døde”. Enten kan man bede Søren Theilgaard om at udskifte
batterierne (150 kr,- stk) eller vi kan indkøbe nye poststativer (ca. 500 kr,- stk.) Det drejer sig om 50
poster. Det besluttes at udskifte batterierne. I overgangsfasen ”lånes” B&U posterne (25 stk.) og
der suppleres med 25 af natstativerne. PA laver plan. Info til klubløbsbanelæggere på
hjemmesiden.
# Aflysning af B&U træning skal udsendes via allemail, ikke kun på i FB gruppen. PA sender gerne
ekstramail ud. Planlægning bør ske i god tid – husk skovtilladelser også til B&U løb. Brug af
Folkeparken meddeles til Lars Vandkjær, Park &Vej.
På næste bestyrelsesmøde er der flere punkter, der skal koordineres.
# Der er ca. 1000 rivefaste kort i overskud fra NJ2D
# Vi har 2 nye Find Vej projekter under etablering hvortil der gives korttegnings tilskud fra Nordea
Fonden. Projekt 1 er Find Vej i Søheden Plantage som er nyetableret kort til Find Vej hertil gives
tilskud på 4000,00 kr., projekt 2 er Find Vej i Spejderskoven er på eksisterende kort hertil gives
tilskud på 1000, 00 kr.
# KA har fået henvendelse fra ejeren af Nellemanns Have i Sæby om at tegne kort, egnet til Findvej.
Kjeld, Kirsten og Ann går i gang med opgaven.
4. Findvej 2018 Folkeparken:
Kjeld, Susanne, Lene, Vivi og Peter, Henning og Hanne, Ellen.
Annoncering på Facebook, Vendelboposten trykt og på nettet,

KA udarbejder pressemeddelelse
Banetrykning: PA
Findvejbanerne på O- track: Jan P.
Hanne koordinerer saft og frugt sammen med Henning (telte inkl. Lauwo, borde, etc)
Der laves sprintbane – af hvem?

5.

6.

7.

8.

OKV medlemmer opfordres til at møde op – gøre klubben synlig
NJ2D:
Evalueringsmøde skal afholdes. Kjeld finder dato og indkalder.
Regnskabet er endnu ikke gjort op, men det ser positivt ud – lidt over budgettet.
Økonomi:
Aktuelle status gennemgås. Der er aktuelt 128 medlemmer, heraf 5 passive. 27
medlemmer <25 år, 10 nye og 17 udmeldte i 2018 hidtil. Det besluttes at melde OKV ud af
DAF igen, da vi ikke længere har medlemmer der kan nyde godt af dette medlemskab.
Kommende aktiviteter:
# Divisionsmatch 6. maj i Bjerge skov ved Horsens. Info er ude. 22 er tilmeldt fra OKV d.d.
Ingen børn endnu. Konfirmationer og afstand er udfordringer.
# Sct. Hans løb: Lene Bank laver baner, Susanne og Jens står for maden.
Klubudvikling:
# Tiltag rettet specielt mod nye og nyere medlemmer drøftes. Det besluttes at lave
aktiviteter/ undervisning i forbindelse med tirsdags og torsdagstræning rettet specielt mod
nævnte gruppe. Samt at afklare, hvad behovet egentlig er. Og på hvilket niveau aktiviteter
skal være. Første seance bliver til klubløb i Uggerby d. 31. maj. Tovholder Ann Dissing. Ellen
sender relevante mailadresser til Ann. Invitation sendes bredt ud, så ”alle” der føler sig nye
kan deltage.
# O track – der laves stand til Findvej dagen med info om app´en. Kræver netdækning +
mobiltelefon samt ½ times info før løbet.
# ”Sund i naturen” – debat/ inspirationsmøde for lokale aktører i Hjørring Kommune
afholdes i forbindelse med Naturmødet 26/5 i Hirtshals. KA deltager i panelet. Gerne flere
deltagere fra klubben.
# Henvendelse fra Hjørring.avis: Det besluttes ikke at gøre brug af denne webside.
# Hjørring Dyrskue 22.-23. juni: Outdoor-stand. Allan spørges om han er interesseret i at
deltage med B&U reklame, ellers takker vi nej til at deltage pga. manglende kapacitet.
# Skallerup Seaside: Samarbejde kunne måske være ide til indtægtsgivende aktivitet
(winwin) Evt. til efteråret. Drøftes på næste møde.
# Hjørring Kommunes Idrætspris uddeles 7. maj kl. 19.00. Poul Henning, Vivi, Peter, Finn
Hørup og Åse Møl er indstillet. Ellen deltager i overrækkelsen.
# Natløb i Bøgsted Spejderskov. Ole og Ellen laver baner, KA beregning. Yderligere detaljer
på næste møde.
# NJ2D20: Egentlig skal Man meddele hvilke skove der skal anvendes til Naturstyrelsen 4 år
forud. Vi søger om Højengran 14-15/3-20. Tversted til fortræning og natprolog 13/3-20.
# OKV er fokusklub i Orienterings juninummer. KA har fået henvendelse om at bidrage med
informationer. Ellen udarbejder faktaoplysninger. Kjeld og Ann udarbejder tekst.

9. Ungdomsudvalg:
Udsættes til næste møde i Allans fravær.
10. Kortudvalg:
Gediminas bookes til Uggerby efteråret 2019
Tolne foreslås 2020
Jan P har fået tilbud om opgradering til 2018 version af OCAD
Der er fordele og ulemper. Koster 450 Sch. fr. for 3 år. Vi afventer med beslutning. Hvad er
behovet)
11. Træningsudvalg:
# Der mangler skovtilladelse til klubløb 24/5 i Ålbæk. Mærkesedler hænger i Råbjerg
(klubløb flyttet 22/4) Ellen spørger sin gruppe, om de vil stå for løb i Råbjerg i stedet.
Skovtilladelser opdateres.
# Sørlandsgalop 28/6-1/7. 2 tilmeldte OKVere
# Skovtilladelser mangler i efteråret, der skal indkaldes til møde i træningsudvalget.
12. Kommunikation:
Diverse info fra flere af aftenens møder skal formidles ud til medlemmerne. Ikke alle ser
referat på hjemmesiden, vigtig info ud via fællesmail.
KA orienterer om status på MTB-O udvalget. Der er gode og konstruktive forhandlinger
med Naturstyrelsen om skovadgang. Palle Sørensen er tovholder.
13. Evt.
Der er tre klubhuer tilbage. Lene indkøber flere. PA administrerer at nye medlemmer får en
hue som velkomst i klubben.
Peter har nu i alt 3 nøgler til klubbens depotrum i kælderen Sct. Olai Plads. Henning og Ole
får eksemplar.
14. Næste møde
Mandag d. 11/6 kl. 19.00. Lene sørger for forplejning
Referent Hanne Bak-Mikkelsen
Mødet slut 20.45

