OK Vendelboerne
Referat fra generalforsamling
Klublokalet Højene Skole, tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 19.30
Tilstede bestyrelsen (Kjeld Arildsen, Lene Bank, Ellen Thomsen, Ann Dissing, Allan Reiche, Kirsten
Holdensen, Hanne Bak-Mikkelsen, afbud fra Susanne Arildsen) samt 22 fremmødte medlemmer.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Formanden Kjeld Arildsen byder velkommen. Indledningsvis mindes nylig afdøde Svend Brøns Pedersen
med en kort tale samt et minuts stilhed. Efterfølgende vælges Mogens Christensen til dirigent. Han
konstaterer generalforsamlingen lovligt varslet.
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
Beretningen er udsendt på mail forud for generalforsamlingen. Vedlagt referatet. Formanden gennemgår i
overordnede termer de tre hovedmål for 2018:
1) Øget frivillighed: Det går godt med frivilligheden/ at YDE i klubben: Banelæggerteams´ene er en succes,
rekruttering af hjælpere til afvikling af NJ2D samt natløb og fortræning har ikke været problem.
Formanden opfordrer medlemmerne til at NYDE – at deltage i flere åbne løb rundt omkring.
2) Fortsat satsning på Børne & Ungdomsudvalget: Allan er tovholder. Sammen med en flittig stab af
hjælpere er der sat poster ud og lavet mad til omkring 40 tirsdagstræninger i årets løb. Desuden er
ungdomsafd. med i TBU pilotprojekt i DOF regi – Træning tilpasset Børn og Unge i forhold til
alderstrin. En bog er på vej om konceptet. Rold OK har taget initiativ til TOP Nord – fællestræning
for børn og unge i Nordjylland
3) Tilbyde træning og udvikling til voksne løbere: Der har været forsøgt at lokke voksne med til B&U
tirsdagstræninger uden synderlig succes. Flere træningsløb har haft tekniktræning indlagt
Der har været rekordantal starter til årets træningsløb – dog også takket være OKV deltagelse i Vendsyssel
på Vægten.
Vejvalget i 2019 sigter mod tre hovedområder:
• Vi skal fortsat udbygge frivillighed, vi skal være mange til at løfte.
• Vi skal fortsætte vores satsning på Børne Ungdoms området
• Vi skal også huske at nyde, vi skal have nogle flere med til de andre klubbers åbne løb
Afslutningsvis retter formanden en stor tak for indsatsen til klubmedlemmerne. Finn Hørup takker
formanden for hans store indsats i foreningen. Applaus.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Det reviderede regnskab er vedlagt referatet.
Kassereren gennemgår diverse poster. Årets resultat er positivt. Formanden erindrer om, at regnskab og
budget skal ses henover en 2 årig periode grundet NJ2D. Mogens Christensen minder om, der
kunne bruges penge på kursusaktivitet, f.eks. på DOF akademiet. Regnskabet godkendes.
Kassereren gennemgår budget for 2019. Store men nødvendige poster bliver professionel korttegning –
flere kort trænger voldsomt til nytegning. Desuden er der behov for indkøb af ny printer til print af
klubløbskort efter at vanlige trykkeri er gået konkurs.

Peter Arildsen bemærker, der er snarlig fremtid kan være udgift på vej til udskiftning af udslidte
elektroniske brikker. I den forbindelse overvejelse om det skal være E-mit eller SportIdent!
4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for et år foreslås uændret.
1000,- kr. for familier inkl. børn
500,- kr. for voksne 25 år og derover
300,- kr. børn og unge < 25 år
Klubben er fortsat medlem af DAF (dansk atletikforbund) – en ændring heraf kræver vedtægtsændring.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget nogen forslag
6. Valg af bestyrelse og formand
Formanden genvælges med applaus
Ellen Thomsen, Allan Reiche, Kirsten Holdensen og Hanne Bak-Mikkelsen er på valg til bestyrelsen.
Der er ingen andre opstillede. Alle genvælges. Derudover er der vakant plads for 1 år i bestyrelsen.
Bestyrelsen får mandat til om muligt at finde en kandidat hertil.
7. Valg af to suppleanter
Det lykkes ikke at vælge suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af to revisorer samt suppleanter hertil
Poul Henning Pedersen og Henning Bak-Mikkelsen genvælges som revisorer. Mogens Christensen vælges
som 1. suppleant. Jens Rasmussen genvælges som 2. suppleant.
9. Evt.
Palle Sørensen fortæller om sit og Ole Blomseths pionerarbejde omkring udvikling af MTB-O i Tversted.
Udfordringen er, at Naturstyrelsen kun vil give tilladelse til at køre på store grusveje og det
kolliderer med at lave MTB-O.
Gert Odgaard foreslår klubaften for voksenløbere – erfaringsudveksling, brug af O-track og lignende.
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
Mogens Christensen erindrer om tidligere års succes med klubture med indlagt træning, f.eks. turene til
Gudenådysten i Silkeborgområdet.
Der foreslås endvidere en klubaften om banelægning.

Dirigenten takker afslutningsvis for god ro og orden under generalforsamlingen.
Formanden takker medlemmerne og bestyrelsen for samarbejdet i årets løb. Der udbringes et leve for OK
Vendelboerne.
Efterfølgende har Lene Bank endnu engang sørget for lidt tørt og vådt, der fortæres i hyggelig atmosfære.
Mødet slut ved 22. tiden

Referent Hanne Bak-Mikkelsen

