Bestyrelsesmøde nr. 5/ Tirsdag d. 9. oktober 2018
Klublokalet Højene Skole
Afbud Susanne Arildsen og Kirsten Holdensen
1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# Divisionsmatch I Rosenholm, OKV forbliver i 3. Division
# Natløb i Bøgsted: 57 deltagere, velafviklet løb, storskærm til resultatformidling virkede fint.
# Arrangement på Højene Skole for knap 40 5.-7. klasse elever. Oløb i Bjergene, opfølgning med flyers om
B&U vintertræning.
# TopNord Ungdomstræning – Stiftende møde har været afholdt i styregruppen. Medlemmer: Allan fra
OKV, Tina AOK, Christian Edsen Nord vest, Jesper Frank Rold OK samt Helge Søgård. Første
træningsarrangement foregår i uge 47, Sarah deltager fra OKV, 3-4 andre unge OKV´ere er mulige
kandidater.
3. Økonomi:
# NJ2D18 gav overskud over budgetteret
# Aktuelt er der 123 aktive medlemmer, 5 passive og 2 æresmedlemmer. 25 <25 år.
# Klubben har modtaget 15.000 kr. fra Spar Nord fonden
4. NJ2D20:
# Skovtilladelse til Højengran er modtaget – med mange begrænsninger ift afvikling af stævnet. Urimelige
begrænsninger set fra vores synspunkt. Kjeld formulerer svarskrivelse med vores ankepunkter.
# Banelæggerteams: Lene overvejer navne
# Natløb/ fortræning – terræn fortsat ukendt. Afventer videre korrespondance med Naturstyrelsen
5. Kommende aktiviteter:
# Kirsten finder datoer for træningsløb 2019.
# Banelæggerteams: Der skal afholdes klubaften, hvor klubløbene fordeles. Ann og Kirsten finder dato.
Flere af teams´ene skal opgraderes. Bestyrelsen mødes 1 time før medlemsmødet og laver oplæg.
# Sæbydysten: I forlængelse af Skawdysten planlægges sprint og mellemdistance i Sæby. Skagen OK er
meget positiv
# Midgårdsorm august 2019: Hvis ikke løbet er ”solgt” er vi klar som arrangør sammen med AOK. Konceptet
er back to basic.
# VPV: Løber først af stablen igen 2020.
# Skallerup Seaside: Kjeld har ikke fået kontaktet Mette Green
# Juleløb: Tornby 9. dec. Lene Bank og Jørn Bachmann laver baner. Lene finder person til forplejning.
Susanne kontakter Poul Winther om vi kan råde over Horsebækhytten
# Nytårsløb: Tolne, endnu ikke tilbagemelding vedr. skovtilladelse
# Generalforsamling afholdes TIRSDAG d. 22/1 kl. 19.30. Bestyrelsesmøde afholdes forud 8/1 kl. 19.00
6. Klubudvikling:
# Cykelorientering: Palle Sørensen og Ole Blomseth har udarbejdet MTBkort over Tversted. Men
Naturstyrelsens begrænsninger giver ikke mulighed for at lave MTB orientering.
# Horsebækhytten: status kendes ikke
# Vedr. skoletilbud fremover: OKV må sætte dagsordenen. Drøftes videre på næste møde
7. Ungdomsudvalg:
# B&U Træningen fortsætter vinteren over
# Top Nord, se punkt 2.

8. Kortudvalg:
% nyt
9. Træningsudvalg:
Se punkt 5 vedr. klubaften
10. Kommunikation:
Nordjyske læses ikke så bredt mere, men vi skal huske Vendelboposten ift at eksponere klubbens aktiviteter
– i tekst og BILLEDER.
11. Evt.
# Ann har skrevet i Klubnyt omkring tilbud om personlig træning. 3-4 har meldt sig. Mentorlisten på
hjemmesiden skal slettes. Vi afventer med at skrive om det nye tiltag.
# Det diskuteres om der kan laves appetizers, så flere kommer til generalforsamling
12. Næste møde 27/11 – 19.00

Mødes slut kl. 21.00, referent Hanne Bak- Mikkelsen

