Bestyrelsesmøde nr. 4/ tirsdag d. 21. august 2018
Klublokalet Højene Skole
Bestyrelsen fuldtallig

1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
Skt. Hans løb velbesøgt og velafviklet som traditionen byder
OKV´ere har i sommerens løb været repræsenteret ved veteran WM i København samt Læsø 2 dages.
3. Økonomi:
Regnskab NJ2D18 afsluttet. Aktuelt 134 medlemmer i klubben
4. NJ2D20:
Der er søgt skovtilladelse i Højengran. Afventer svar. Tolne er alternativ
Stævneleder Kjeld Arildsen
Lene går på jagt efter 3 banelæggerteams
Husk børneattester til alle involverede med børn (børnebaner, børnepasning)
5. Kommende aktiviteter inkl. årshjul:
# Gymnastikken starter op igen torsdage sidst i september med Anni Navntoft som instruktør. Dato vil
fremgå af kommende Nyhedsbrev
# Midgårdsorm 2019 mangler arrangør i Nordkredsen. OK Vendelboerne vil forhøre sig hos AOK om vi i
fællesskab skal byde ind. Blokhus eller Hammer Bakker foreslås. Allan mulig stævneleder.
Banelægger med stafeterfaring en fordel. Kjeld kontakter Tina AOK.
# Op/ned match Rosenholm på Djursland 23/9: Flest mulige klubmedlemmer må af hus. Direkte telefonisk
henvendelse til hver i sær fravælges. Men massiv pr. via FB (Ann), Klubnyt, samt mund-til-mund –
både til B&U træning som ved alm. klubløb er vigtig. Med vægt på den fælles sag – og fælles
oplevelse.
# Skallerup Seaside Event: Allan kontakter Mette Green, Skallerup ang. videre forløb. Kjeld foreslår Biatlon
(cykel- og fod-orientering). Evt. spørge CCH om de vil være medarrangør.
# Planlægning af næste års træningsløb: Terræner og datoer besluttes på næste bestyrelsesmøde. Ann og
Kirsten finder dato og invitation til klubaften, hvor respektive banelæggerteams kan byde ind.
# Vendsyssel på Vægten: Hvis vi får opfordring til at medvirke igen 2019, byder vi ind med max 6 løb, ikke
nødvendigvis i bynære skove, max 30 VpV-deltagere pr løb.
# Natløb Bøgsted 3/10: Planlægning går planmæssigt. KA er ansvarlig for startlister og tidtagning. Ole og
Ellen er banelæggere. Lene hjælper gerne til. Generator skal medbringes, der foreslås servering af
suppe efter løbet. Den ide arbejdes der videre med.
# MTB udvalg: Palle Sørensen og Ole Blomseth er i fuld sving med at tegne Tversted kort til MTB-O.
# Horsebækhytten: Jægerne har opsagt lejemål af hytten samt jagtleje. Vi afventer Skov og Naturs
fremtidige planer med hytten. Vi har et års opsigelse.

6. Ungdomsudvalg:

# Henvendelse fra Rold Skov OK vedr. udviklingsprojekt for børn & unge. Udførligt udkast til projektet er
modtaget. Styregruppen har endnu ikke været samlet. Allan deltager fra OKV. Der skønnes at være
3 potentielle ungdomsløbere i OKV, der kan inkluderes (> 13 år, løbe svære baner)
# Skovtilladelse skal søges til B&U træning, også i kommunale skove. Allan sender liste over planlagte B&U
træning til Kjeld.
# Emnet fortsat bespisning til B&U træning drøftes. Allan pointerer, det er en vigtig del af konceptet
(fastholdelse) at familierne får aftensmad som afrunding på løbeturen. Det præciseres også, at det
primære ikke er en gastronomisk oplevelse, men at få stillet sulten. Enkel mad som rugbrød/ boller
med pålæg og lign. er fuldt ud dækkende. Forældrene medinddrages hen ad vejen.
# Ud af klubbens medlemmer <25 år er kun ca. halvdelen aktive. Allan har ved start af B&U trænings
projektet kontaktet alles forældre pr mail, for at gøre opmærksom på tilbuddet.
# Allan er blevet kontaktet af Højene Skole vedrørende løb + instruktion til ca. 30 elever fra 4.-6. klasse i uge
38. Ole og Ellen tager sig af det.
# Frederikshavn Privatskole har henvendt sig igen med en ny flok elever, der gerne vil i skoven og løbe Oløb.
Sidste uge var 40 10. klasse elever i Bunken. Thorkild Pedersen tager sig af arrangementet.
# Frederikshavn 10 kl. center har også henvendt sig. Opgaven er videresendt til Østkyst OKV ere i håb om
nogen byder ind. Alternativt spørger vi Thorkild om hans baner kan genbruges, evt. hjælp til post ud
og ind.
# Klubben får mange henvendelser fra skoleklasser om at arrangere O løb. Vi vil gerne honorere disse, da
det er god promovering og synliggørelse af vores sport – men af ressourcemæssige grunde vil vi
arbejde på at koordinere disse aktiviteter. Kjeld erindrer om, at DOF har en skolekonsulent, der
kunne inddrages i at lave arrangementer for skolerne. OKV skal ikke stå med hele arrangementet,
lærerne skal inddrages/ aktiveres – men OKV skal fortsat være til stede på dagen.
7. Kortudvalg:
Uggerby tegnes i 2019, Kjeld kontakter Gideminas
8. Træningsudvalg:
Oplæg vedr. træningstilbud ved klubløb i næste Klubnyt
Mentorlisten på hjemmesiden fjernes, da den er uaktuel. Ordet ”træner” bruges fremover i stedet for
”mentor”. Personkredsen af ”trænere” opdateres.
9. Kommunikation:
Jakob Tolbod, DOF tilbyder kurser i brug af Facebookgruppe/Facebookside. Evt. kan vi invitere andre
klubber med til et sådant tiltag
10. Børneattester:
Alle børneattester er fornyede
11. Evt.
Ingen kommentarer
12. Næste møde afholdes tirsdag d. 9/10 kl. 19 i Klublokalet

Mødet slut kl. 21
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

