Ok Vendelboernes bestyrelsesmøde nr. 5/2019
Torsdag d. 3. oktober kl 19.00
Klublokalet, Højene Skole
Fraværende: Susanne Arildsen
1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# Divisionsmatch med kun 30 deltagende OK Vendelboere. For lille fremmøde til oprykning. Til trods for der
var relativ kort afstand til stævnet.
# Natløb i Søheden: Ca. 54 deltagere ligesom ved tidligere natløb. Gik fint.
# Læsøtur: Stor succes, 22 deltagere. Værdig til gentagelse. Flot arrangement af Ole og Ulla
# Infomøde om VPV: OKV deltager i VPV. Allerede planlagte klubløb er åbne for VPV deltagere. Afvikles i
januar – februar-Tilmelding og instruktion kræver ekstra indsats af banelæggerteams éne. Lang let
bane skal laves til hvert klubløb. Husk god vejvisning!
3. Økonomi:
124 medlemmer p.t.
Økonomien følger fint budgettet.
4. NJ2D:
Alle tilladelser er i hus.
Deltagerafgift for at få tilladelse til sportsbutikker på stævnepladsen er frafaldet fra NS (Naturstyrelsen)
Kjeld er i færd med at udarbejde agenda (funktionslederliste m respektive opgaver)
5. Kommende aktiviteter:
# NJD 27/10 Tversted: Ole og Ellen er i fuld sving med banelægning.
# Klubaften 30/10: Finn Nielsen snakker banelægning. Kirsten kommer med oplæg til fordeling af
klubløbene. Hvis tiden rækker, indlæg om Avenza og evt. om O track
# Påskeløb Rømø: Der er booket 3 huse m 6 pladser + opredninger – i alt til 24 personer.
# Juleløb 7/12 i Tornby (lørdag kl 13). Hanne sørger for boller og kakao
# Nytårsløb i Tolne: Mogens C er banelægger. Kirsten forhører sig, om han skal have hjælp.
# Hjertestopkursus: Blev faktisk afholdt i år - forsinket ift årshjul (skulle være lige år men afholdt marts
2019)
6. Klubudvikling/ Rekruttering:
# Planer om klubaften til foråret konverteres til Superlørdag d. 4/4. Program med O –løb og aktiviteter skal
udarbejdes.
# Tanker om lørdagsløb til foråret, hvor B&U + voksentræning kombineres.
# B&U gruppen har endvidere planer om at lave trailløb. Samt om en tur til Sverige med O-løb og mulighed
for besøg i Liseberg el. lign.
# Tekniktræning er altid relevant
# Formanden foreslår ski + O-løb. Sne er en forudsætning!
7. Revidering af årshjul:
Nordkredsens langtidsterminsliste findes aktuelt via DOFs hjemmeside
8. Ungdomsudvalg:
Der trænes fortsat hv. 2. uge. Planer om trailløb og Sverigestur – se andet steds.

9. Kortudvalg:
Gideminas er booket til 2020 og 2021.
Plan for korttegning: Tornby 2020, Tolne 2021 såfremt skovtilladelse er på plads til NJ2D22, obs pris og
vilkår. Uggerby er plan B til 2022
10. Træningsudvalg:
Kirsten laver udkast til klubløbskalender 2020. Banelæggerteams skal være OBS på ændringer, især i 2.
halvår. Hele årets løb fordeles på klubaften senere i denne mdr. Finn Nielsen vil forsøge at få
tilladelse til at lave løb på Hirsholmene.
11. Kommunikation:
# Næste nr. af Klubnyt er på vej, deadline 13/10. Ole Thomsen skriver om NOU historisk. Lene om
overnatning i påsken. Kjeld laver indlæg om NJ2D – rekruttering af hjælpere. Hanne skriver om
juleløbet. Kirsten annoncerer klubaften.
# Facebook: intet nyt
12. Evt.
Næste møde 21/11 el. 28/11, eksakt dato følger. Kl. 19.00 i klublokalet
Generalforsamling tirsdag d. 21/1 kl. 19.30
Ann, Susanne og Lene er på valg.
Mødet slut 21.15
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

