OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 2/2019
Torsdag d. 4. april kl. 19
Klublokalet Højene Skole
Afbud: Allan Reiche
1. Referat fra sidste møde
Godkendt
2. Siden sidst:
# Hjertelungekurset afholdt, ca. 20 medlemmer dukkede op. God intro fra Anne Marie Søborg hvorefter alle
fik genopfrisket 30:2 til Staying Alive (rytmen for hjertemassage!) samt brug af hjertestarteren.
Hjertestartertasken bliver suppleret med en saks til at klippe tøjet op med, vådservietter samt
muligvis en engangsmaske til brug i forbindelse med kunstig åndedræt (hygiejne) – hvis den kan
skaffes. Kjeld undersøger.
# Klubben har fået en ny sponsor – Color Hotel Skagen
3. Økonomi:
Kassereren gennemgår status pr 1. april
Der søges Spar Nord legat igen i år
Aktuelt er der 119 medlemmer, heraf 21 <25 år
Nye løbere der dukker op efter 1. maj, kan løbe gratis resten af året, hvis de melder sig ind i klubben. De
kan deltage i åbne løb så snart de er indmeldt.
4. NJ2D20 status:
Skovtilladelser er OK
Vi afvikler løbene med start fra hver sin side af vejen. Der etableres ligeledes beregner – og stævnekontor
på samme side af vejen som dagens etape.
Første dag i Kirkemilen. Anden dag i Højengran. Natløb og fortræning i Bunken.
Banelæggere er endnu ikke på plads – Lene arbejder videre med at finde emner.
NB: Til beregning NJ2D22 skal der findes ny løsning, da Søren Theilgaard har ”sagt op”. Det drøftes at skifte
program. Kjeld har aftalt studiebesøg til Påskeløbet i år, idet de bruger programmet – E-Results.
OKV har tidligere brugt dette program til mindre løb – til natløb og til Nordjysk Dag.
Tolne forslået som løbsområde i 2022. Pris?? Plan B Tornby
5. Kommende aktiviteter:
# Divisionsmatch Sukkertoppen 14. april – kun 22 tilmeldt d.d. Kjeld undersøger om nye divisionsmatch
regler gælder allerede nu.
# Sct. Hans løb: Lene´s team er i fuld gang med banelægning. Susanne og Jens sørger for mad.
# Sæbyløbet 15.-16./: Sprinten gennemføres som planlagt. Mellemdistancen sættes på pause. Følgende har
tidligere givet tilsagn om at hjælpe: Ole, Ellen, Lene, Ann, Karl. Finn er supervisor på sprintbanerne.
# Læsøturen bliver 21/9-2019
# Påskeløb: Der er tilmeldt 21 til overnatning i hytten. Rømø 2020 – Lene undersøger
overnatningsmuligheder
# Henvendelse fra Dana Cup vedr. pasning af skole i uge 30/ tjene penge til klubben. Vi takker nej.
# Henvendelse fra Skallerup Seaside vedr. årlig O-løbs event. Privat eventmager har taget initiativ hertil. Vi
takker nej. Vi afventer evt. samarbejde direkte med Skallerup Seaside.

# Natløb i Søheden 18/9. Stævneleder Bent Skjoldborg laver indbydelse. Den skal være at finde på
O-service senest 10 uger før sidste tilmelding. Dvs. uge 28.
3Forårsfest i Sæby, Nellemanns have: Planen er, at faste poster anvendes, sprintarrangement til sommer
præsenteres. OKV er tilmeldt repræsenteret af Kjeld - desværre er han blevet forhindret. Ingen i
bestyrelsen har mulighed for at afløse. Der forsøges at finde repræsentant blandt medlemmerne.
# Indbydelse til at deltage i foreningsfestival på Lundergårdsskolen. OKV takker nej. Fint koncept men vi har
ikke kapacitet til at deltage. Var med sidste år, gav ingen nye medlemmer.
# Horsebækhus: Aftale er lavet med nye jagtlejere. OKV får lavet ny samarbejdsaftale.
6. Klubudvikling:
Årshjul vedhæftes referatet. Revideres på næste møde
7. Ungdomsudvalg:
8. Det vedtages, at klubben betaler brikleje til ungdomsløbere der deltager i åbne løb (t. og m. 20 år)
Det år man fylder 21 år og fremefter betaler man selv brikleje. Man låner IKKE klubbens brikker til
åbne løb.
Allan har foreslået, der er to løbstilmeldere. Dette drøftes. Der er for og imod dette forslag. I princippet er
det godt at flere kender til tilmelderfunktionen. Peter Arildsen har fuldstændig styr på
tilmeldingerne/ betaling af løbsafgifter. Vi fortsætter nuværende praksis.
9. Træningsudvalg:
Intet nyt
10. Skovudvalg:
Kontakt til skovene/ ansøgning om skovtilladelser er fordelt på flg. personer
Bent Skjoldborg, Statsskovene
Hans Ingemann, Kommunale skove
Ole Thomsen, private skove (Bøgsted, Tolne, Klosterskoven)
11. Kortudvalg:
Prioritering af nytegning i flg. skove
2020 Tornby
2021 Tolne
12. Kommunikation:
Nyt Klubnyt er på vej. Gert er særdeles aktiv, stor anerkendelse for hans indsats.
13. Evt.
Klubben har forsikret materiel for 200.000 kr. Forsikringen tegnes fremover i kassererens navn inkl. nyt CVR
nummer
14. Næste møde tirsdag d. 11/6 kl. 18 i Horsebækhytten. Afbud Lene
Mødet slut 21.45
Referent Hanne Bak- Mikkelsen

