OK Vendelboerne Bestyrelsesmøde nr. 6/2018
Tirsdag d. 27/11 kl. 19
Klublokalet Højene Skole
Afbud: Susanne Arildsen og Ann Dissing.
1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# Medlemsmødet om bemanding af klubløb 2019 blev en god aften. Fin stemning, stort engagement blandt
de ca. 30 fremmødte. Næsten alle næste års klubløb er nu besat. Desuden meldte der sig
banelæggere til NJ DAG (Ole, Ellen, Mogens) samt til Natløb i september (Kirsten, Kjeld, Ann
banekontrollant og Bent banelægger)
# Topnord, møde har været afholdt - næste møde skal afholdes i Hjørring til december
3. Økonomi:
Ser fornuftigt ud. DGI og DIF har fondsmidler, man kan søge til konkrete projekter, optimalt
ungdomsrettede. Andre klubber har søgt med succes.
4. NJ2D:
# Afholdes 14.-15. marts 2020
# AOK har også fået krav om 20,- kr/deltager i afgift til skoven, hvis der er O-butikker på pladsen.
Formanden har konsulteret DOFs jurister. AOK protesterer overfor kravet til NJ2D 2019
# Vedr. skovtilladelse: Der kan ikke arrangeres 2-dages under de vilkår, skovtilladelsen udstikker.
5. Kommende aktiviteter:
# Midgårdsormen er afsat til anden side
# Juleløb er på plads
# Nytårsløb: Skovtilladelse er OK. Der bliver muligvis ingen suppe i år. Vanlig levering ikke aktuel. Lene
undersøger, om der kan leveres suppe eller sandwich fra Tolne Kro til rimelig pris. Tilmelding i så
fald påkrævet.
# Overnatning påskeløb: Holstebro Kaserne muligvis en mulighed men lidt problematisk med tidlig
tilmelding og sikkerheds-akkreditering. Der tales sommerhuse som alternativ. Lene Bank
undersøger videre, skriver i Klubnyt herom.
# Generalforsamling: Tirsdag d. 22. januar kl. 19.30. Kirsten, Ellen, Allan og Hanne er på valg. Desuden er
formandsposten på valg. Desforuden der en vakant plads i bestyrelsen. Alle modtager genvalg, men
alle er særdeles villige til at afgive pladsen til nye kandidater med friske ideer og ny inspiration.
Beretning skal udformes. Kjeld udsender dagsorden. Lene sørger for forplejning.
# FaceBook kursus: Kjeld er tovholder på kursus om brug af FB side i foreningsregi, afholdes 23/1 -18.30.
Afholdes i klublokalet, underviser Jakob Tolbod fra DOF. Bestyrelsesmedlemmer fra andre
idrætsklubber i Hjørring Kommune inviteres. Hbm sørger for sodavand
# Sprint i Sæby efter Skawdysten: Der arbejdes videre med planerne. Skal være EFTER da der er JWOC i
Silkeborg FØR. Kjeld tegner kort, banelægning / hjælpere Ole, Ellen, Lene, Ann, Karl, Kjel. Fri start?
Finn er supervisor på sprintbanerne.
6. Klubudvikling:
# Skoletilbud generelt: DOF har lavet skolepakke men klub - og bestyrelsesmedlemmer har kun fritiden til at
føre de gode tanker ud i livet. Børn er i skole i ”arbejdstiden”. Kjeld har anført dette problem
overfor HB. Man er lydhør. Der arbejdes videre med problematikken. Jakob Tolbod er ude i
”marken” – kommer rundt i klubberne.
# Horsebækhytten: intet nyt

7. Ungdomsudvalg:
# Der trænes hver 2. uge i vinterhalvåret
# Der har været afholdt KUM: En deltager fra OKV blev uheldigvis syg under samlingen. Kunne derfor ikke
stille op til løb lørdag, og blev frarådet at løbe søndag af en af lederne. Derfor beslutter bestyrelsen
undtagelsesvis at dispensere fra reglen om, at har man meldt sig til betaler man selv startgebyr,
hvis man ikke stiller op til start alligevel. Klubben betaler denne gang.
8. Kortudvalg:
Susanne skal booke Gideminas til at tegne kort til NJ2D20 – hvilken skov er ikke endelig besluttet. Se p. 4.
9. Træningsudvalg:
Enkelte løb 2019 er ubesatte, bl.a. 2. påskedag og nytårsløbet.
10. Kommunikation:
# Næste nummer af Klubnyt er på vej
# FaceBook kursus på vej
# Vi skal huske at sende billeder + lidt tekst til Vendelboposten. De bringer gerne, stort oplag og god
eksponering.
11. Evt.
NOU generalforsamling 2. mandag i januar. Lene, Ellen og Kjeld deltager.
12. Næste møde:
Ændres fra tidligere annonceret 8. januar til mandag d. 7. januar kl. 19. Lene sørger for forplejning
Mødet slut ca. kl. 21
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

