OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 3/2019
Tirsdag d. 11. juni kl. 18.00
Horsebækhytten Tornby

Afbud: Lene og Allan
Bestyrelsesmødet indledes med besigtigelse af Horsebækhytten. Tag og vinduer skønnes ok men
yderbeklædning kræver faktisk ikke bare maling men reelt udskiftning. Veranda ud mod søen er
uanvendelig – kræver grundig pilotering forud for renovering/ udbygning langs huset mod syd. Der er
kommet nyt jagtkonsortium som med-lejere. Vi afventer afholdelse af brugermøde og udarbejdelse af
kontrakt. Låsene til hytten er blevet udskiftet. OKV har endnu ikke fået udleveret nye nøgler.
1. Referat fra sidste møde godkendt.
2. Siden sidst: Divisionsmatch Sukkertoppen. OKV blev nr. 2. Mariager vandt
3. Økonomi: Kassereren er godt tilfreds. Budgettet følges. Aktuelt er der 120 betalende medlemmer i
klubben. Heraf er 22 < 25 år
4. NJ2D20: Afventer nu kun skovtilladelse til fortræning og natløb i Bunken inden forhåndstilmeldelse
kan sendes ud. Naturstyrelsen er rykket her for. OKV beder Naturstyrelsen begrunde hvilken
lovhjemmel de henviser til for at opkræve 20 kr i afgift pr deltager.
Banelæggere er endnu ikke på plads. Afventer Lene Bank.
Stævneleder Kjeld Arildsen
Start Jakob Madsen¨
Mål Ann og Kirsten
Beregning Esben Arildsen sammen med Søren Theilgaard, Rasmus spørges om han har lyst til at være med.
Kiosk Hanne Bak
Pioner Henning Bak
Økonomi Ellen Thomsen
Klubben har modtaget henvendelse Fra AOK vedrørende kiosk til fortræning og natløb. De foreslår der slet
ikke tilbydes kiosk. OKV er positiv for kioskservice til fortræning, men undlader gerne til natløb. For
stort besvær, for lille omsætning. Beslutning tages på koordineringsmøde mellem vores to klubber.
Løbsterræn: Tidligere beslutning ændres: Første dags langdistance bliver i Højengran – terrænet er optimalt
her til. 2. dagen bliver i Kirkemilen.
Der er givet tilladelse fra politiet til trafikregulering
NJ2D22: Tolne plan A, Tornby plan B. Stævneplads ved Børsholt foreslås. Ole Thomsen forhører sig om
tilladelse
5. Kommende aktiviteter:
# Skt. Hans løb: Susanne og Jens har styr på maden.
# Sæbyløbet 15.-16. juli: Bemanding på plads - Kjeld, Ole, Ellen, Ann, Karl, Kirsten, Kjeld Walther,
Susanne Arildsen, Susanne Thomsen og gemal Jens. Mette, Allan og Karin hjælper på dagen
foruden at deltage i løbet.
Sæbys borgere inviteres til at deltage for 30 kr,- pr kort
# Klubnyt: deadline for indlæg til næste udgave 4. august. Bidrag sendes til Gert Odgaard
(gert.odgaard@gmail.com)

Bestyrelsen foreslår redaktøren at udpege skribenter, der kan bidrage med flg. emner bortset fra de
to, der allerede er ”bemandet”: Omtale af Skt. Hansløb, Forhåndsomtale af NJ2D20, Omtale
af Sæbyløbet, Annoncering af Læsøturen 21/9, Annoncering af Påskeløb 2020, Intro til natløb
samt opslag vedr. hjælpere til natløb i Søheden 18/9 v Ann, Omtale af kommende Nordjysk
mesterskab i Tversted 27/10, Beretning fra Wild West 2019 v Hanne
# Læsøturen: Er under udarbejdelse. Afventer oplæg fra arrangørerne Hans Ole, Ulla, Finn og Lisbeth.
Ann kontakter dem for at høre, hvordan det går.
# Overnatning påsken Rømø 2020: Afventer Lene Bank
# Natløb Søheden 18/9: Banelægger Bent Skjoldborg, kontrol Ann, beregning Kjeld. Indbydelse skal
på O-service uge 28. Ann og Kirsten kontakter Bent for status
# Nordjysk Dag 27/10 i Tversted: stævneleder Ellen, banelægger Ole, banekontrol Mogens, Esben
beregning sammen m Kjeld (stævnekontrol) Indbydelsen er lavet.
6. Klubudvikling: udsættes til næste møde
7. Revidering af årshjul: udsættes til næste møde
8. Ungdomsudvalg: udsættes, Allan er fraværende
9. Kortudvalg: Det undersøges om Gideminas kan overnatte i Skagen OKs klubhus. Han er orienteret
om, det er Højengran han skal tegne
10. Træningsudvalg: Peter Arildsen meddeler, gymnastikken er booket med start 3. oktober 2019 - 26.
marts 2020, torsdage kl 17-18 i Muldbjergskolens nordsal.
Skovtilladelser er i hus til klubløb for resten af 2019
11. Kommunikation: se under punkt 5 vedrørende næste Klubnyt, ellers intet nyt.
12. Evt. Kassererens printer er slidt op. Bestyrelsen giver tilladelse til at indkøbe en ny. Evt.
farvelaserprinter der kan bruges til trykning af klubløbskort. Pris max 3000 kr.
13. Næste møde: Hanne laver Doodle, møde uge 33-36 i klublokalet, bortset fra 29/8.

Mødet slut 21.45
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

