OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 7/ 2019
Mandag d. 7. januar kl. 19.00
Klublokalet Højene Skole
Afbud: Allan

1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
Jul- og nytårsløb afviklet med god tilslutning
3. Økonomi:
Udkast til årsregnskab 2018 præsenteres og drøftes
Budgettet for 2019-2022 gennemgås og justeres
4. Generalforsamling:
Formanden udarbejder beretning ud fra diverse input. Øvrige praktiske detaljer aftales. Bestyrelsen møder
1 time før.
5. NJ2D20:
Endnu ingen afklaring fra Naturstyrelsen vedr. skovtilladelse. Alternativer drøftes. 1. prioritet er fortsat
Kirkemilen begge dage, nr. 2 er Tornby begge dage, nr. 3 Kirkemilen og Bunken. Fortræning og
natløb i Tversted
6. Kommende aktiviteter:
# NOU repræsentantskabsmøde 2019: OK Vendelboerne har stillet forslag om flere ældre klasser til natløb.
# Kjeld indstiller kandidater til Årets Idrætspris i Hjørring Kommune inden 1.2.
# Det er tid til genopfriskningskursus i hjerte-lungeredning jvf. Årshjulet. Hanne er tovholder, spørger Anne
Marie om hun vil undervise igen.
# Der er fin tilslutning til FaceBook kurset 23. januar
# Overnatning til påskeløb er på plads. Spejderhytten er tæt på Holstebro. Mulighed for overnatning i telt
eller campingvogn på matriklen hvis det foretrækkes. Gode forhold til fælles samvær i hytten. Lene
rundsender praktiske detaljer.
# Sæbysprinten: Tidspunkt drøftes – dag eller aften? Mellemdistancen i Sæbygård Skov kræver
skovtilladelse. Der kræves 12-15 personer til afvikling ag arrangementet. 7 er fundet inkl.
stævnelederen. Parkering bliver en udfordring på mellemdistancen.
7. Klubudvikling:
Horsebækhyttens fremtid er uvis.
8. Ungdomsudvalg:
Intet nyt, Allan fraværende.
9. Kortudvalg:
# Susanne booker Gideminas til 14 km2 korttegning. Flere kort trænger til nytegning. Prioriteret rækkefølge
er endnu ikke fastlagt.
# Vestergaards bogtrykkeri er gået konkurs. Ny samarbejdspartner skal findes. Vendia offset leverede til
nytårsløbet. Alternative muligheder skal undersøges – såvel pris, kvalitet som logistik skal med i
samlet vurdering. Hvad gør andre klubber?

10. Træningsudvalget:
Wild West er flyttet til 28.4. Vi aflyser derfor løb i Søheden på denne dato.
Træningsløb i Tolne 9. maj slettes, da skoven er lukket maj, juni og juli. Løbet flyttes til Søheden d. 9. eller
12. maj, hvis banelæggere kan skaffes.
2. påskedag og 6. juni i Bangsbo mangler fortsat banelæggere. Kirsten beder Peter nævne det i ugebrevet i
håb om banelæggere vil melde sig.
Nytårsløbet er reddet – der er fundet banelægger.
11. Kommunikation:
Formålet med Nyhedsbrevet drøftes – det er primært til offentliggørelse af løbskalender. Indlæg, der
udover, der ønskes bragt, sendes til Peter Arildsen efter behov. Løbskalenderen for 2019 med
planlagte klubløb kan ses på hjemmesiden.
12. Evt:
Ingen kommentarer
13. Næste møde
Aftales umiddelbart efter generalforsamlingen har valgt ny bestyrelse
Mødet slut 21.50
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

