Referat bestyrelsesmøde OK Vendelboerne 3/ 2018
Mandag d. 11. juni kl. 19.00
Klublokalet Højene Skole
Afbud: Allan Reiche, Kirsten Holdensen

1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# Findvej: Enighed om synlighed for O sporten er succeskriterie fremfor direkte rekruttering. Færre
deltagere end sidste år men god stemning og entusiasme blandt de fremmødte. Der er Findvej
projekt på vej i Sæby (faste poster i Nellemanns have). Forslag om faste poster i Bangsbo
kommunale skov ved Frederikshavn, på sigt muligt med Findvej arrangement der. 2019?
# Divisionsmatch i Bjerre Skov. OKV blev nr. 2. Op/ned match 23. september i Rosenholm på
Djursland
# Erfaring med tiltag med træningstilbud til nye og nyere løbere: Ann havde forud for træningsløb
31. maj sendt mail til målgruppen. Fik ganske få tilbagemeldinger. Konkluderer der fremadrettet kan
laves tilbud i forbindelse med træningsløb på given dato og kl. slet – erfaren løber stiller sig til
rådighed fremfor et større set up. Dvs. en form for mentorordning. Træningsudvalget (Kirsten)
sender mail ud til medlemmerne – hvem har lyst til at byde ind hvornår. Mellemsvær bane er
velegnet.
# Der har været afholdt møde med MTB gruppen (Ole Blomseth, Palle Sørensen, Kjeld Arildsen) og
Naturstyrelsen. Ser positivt ud for tilladelse til af lave cykel MTB. Men KUN på grusstier. Ole
Blomseth og Palle Sørensen arbejder videre med ideerne.
# Der har været arrangement med O-løb på nye faste poster i Nellemanns Have, Sæby. Ca. 20
deltagere. Gav synliggørelse af O sporten
# NJ2D evaluering ikke afholdt pga. manglende tid/ ressourcer
3. Økonomi:
Regnskab for NJ2D er afsluttet. Gav pænt overskud. Der kom ca. 300 flere løbere end budgetteret
Klubbens årsregnskab følger budgettet. Ser fornuftigt ud. Der er 130 medlemmer.
Medlemmer fra andre klubber, der ofte deltager i vores klubløb, efterspørger gæstemedlemsskab af
klubben i stedet for kontant betaling for hvert klubløb. Flere muligheder drøftes. Det besluttes at
indføre årskort, pris 200 kr. Så kan man deltage i alle de klubløb man vil samt få forplejning til
nytårsløb og skt. Hans løb. Årskort berettiger ikke til andre fordele/ rettigheder i klubben. Kjeld
orienterer naboklubberne i NOU regi herom.
Nye medlemmer der melder sig ind i klubben på find vej dagen og senere, får gratis medlemskab
resten af året.
4. Kommende aktiviteter:
# Skt. Hans løb: Banelæggerteam Lene og co. samt kokkene Susanne og Jens er i fuld gang. Detaljer
aftales. Udenbys løbere betaler 25 kr. for forplejning.
# Skallerup Seaside – bliver til efterårsprojekt. Allan er tovholder. Kjeld forhører sig hos Skallerup om
tidsplanen.
# Natløb i Spejderskoven 3.10. Ole og Ellen laver baner, Kjeld beregning. Muligvis brug for 1-2
hjælpere . Parkeringstilladelse er på plads.
# NJ2D20: Skovtilladelse i Højengran er endnu ikke i hus.
# Årshjul udsat til næste møde.

5. Klubudvikling: Artikel om OK Vendelboerne i O posten juni nr.
6. Ungdomsudvalg: Udsat til næste møde
7. Kortudvalg: Der er IKKE behov for opgradering af OCAD aktuelt.
Palle Sørensen har fået licens
8. Træningsudvalg:
# Skovtilladelse er OK til kommende træningsløb
# Hytter er afbestilt i Norge, ingen OKV tilslutning til Sørlandsgaloppen i år
# Løbet 16/8 er flyttet fra Uggerby til Bunken. 40 skoleelever fra Frederikshavn Privatskole kommer
for at løbe o løb
# Et af banelæggerteams´ene har nu reelt kun 1-2 medlemmer
9. Skovudvalget:
# Der har ikke været afholdt møde grundet manglende indkaldelse. Skovtilladelser bliver søgt af
formanden
10. Kommunikation: Næste nummer af Klubnyt udkommer formodentlig efter ferien. Redaktøren
fortsat sygemeldt
11. Evt. : Det er tid at forny børneattester. Ellen ansøger, husk at checke E boks. Skemaet forsvinder
efter kort tid
12. Næste møde tirsdag d. 21. august kl. 19. Lene sørger for forplejning
Mødet slut 21.30
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

