OK Vendelboernes bestyrelsesmøde nr. 6/2019
Mandag d. 25. november kl 19.00
Klublokalet, Højene Skole
Fraværende: Allan Reiche

1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# Nordjysk Dag – veltilrettelagt – alt fungerede. Både løbsmæssigt og da vores klubkammerat PA desværre
måtte udgå af løbet. Desværre blev det hans absolut sidste dag i skoven – i det smukkeste
efterårsvejr.
# Årets klubmesterskab blev afviklet i Tranum – i særdeles vådt terræn.
OKV klubmestre blev fundet: Herrejunior ……., herresenior ……. Damejunior vakant, damesenior …
(NAVNENE OFFENTLIGGØRES TIL NYTÅRSLØBET I TOLNE)
# Klubaften afviklet med fint fremmøde. Først indviede Finn Nielsen os grundigt i banelægning, derefter
blev klubløbene i 2020 fordelt på de 10-11 respektive banelæggerteams. Nogle af teamséne blev
forstærket med nye klubmedlemmer. Der er enkelte hængepartier, ellers er der fundet
banelæggere til alle næste års klubløb.
# Status på omfordeling:
De fleste af PAs opgaver er blevet fordelt. Ansvaret for de faste poster og materielfunktionen mangler
fortsat at blive placeret. Tages op til generalforsamlingen.
# Hjertestarteren: Fremtidig placering af banelæggerkassen inkl. hjertestarteren er i klublokalet. Lamineret
instruks skal udarbejdes.
3. Økonomi:
Vi er foran budgettet – økonomien ser meget fornuftigt ud.
Aktuelt er der 132 medlemmer.
Spar Nord ønsker dokumentation for bestyrelsesmedlemmernes identitet. Alle bestyrelsesmedlemmer skal
levere kopi at kørekort/ pas samt af sygesikringskort.
4. NJ2D20 13.-15. marts 2020:
Første funktionsledermøde samt besigtigelse af stævneplads i Kirkemilen har været afholdt.
Indbydelse samt funktionslederliste er under udarbejdelse
P-vagter: Viggo (Oles bror), Ole V samt Finn L foreslås.
Ungdomsløbere foreslås som stafetter mellem beregning og resultattavle lørdag
Ørnbølls festlokaler er reserveret til afslutningsmiddag søndag aften. Generel drøftelse af, hvorvidt denne
tradition skal fortsætte. Er folk for trætte eller er det rart at blive bespist ovenpå en travl weekend.
Value for money? Regulær klubfest i ulige år?
5. Kommende aktiviteter:
# Vendsyssel på Vægten (VPV) – vi savner info om hvordan vi melder aktiviteter ind til deres hjemmeside.
Hbm kontakter Bettina Rørbæk eller Lars Jeppesen fra styregruppen. Efterfølgende skal de
involverede banelæggerteams orienteres.
# Juleløb i Tornby 7/12, Team 10 har banerne klar, Hanne organiserer boller og kakao.
# Nytårsløb: Susanne og Mogens mødes lørdag

# Overnatning påskeløb Rømø: 24 pladser er reserveret, 10 er booket. Lene sender reminder med næste
Nyhedsbrev
# Superlørdag 4/4 i Tornby: Bent og Niels Anker foreslås som programlæggere for dagen. Kirsten og Ann
forhører sig.
# Nordjysk lang 8/5 i Tornby – hvis Gideminas kan nå at nytegne kortet. Alternativ er Blokhus: Kjeld er
banelægger, Rasmus foreslås som banekontrol
# NJ Dag 25/10 i Bunken: Ellen er stævneleder
6. Generalforsamling 21/1 kl. 19.30:
Dagsorden udsendes inden jul
Bestyrelsesmøde forud for GF tirsdag d. 7/1 kl. 18.00
Beretning udarbejdes af Kjeld
Ellen laver input vedr. økonomien
Allan laver input vedr. B&U
7. Klubudvikling:
Vi har visioner om B&U + torsdagsløb samles, frivillighed og dygtiggørelse.
Vi prøver at koble nogle elementer på Superlørdag d 4/4.
Rekrutteringsarrangement savnes. Et alternativ til forne tiders Find Vej! Tovholder mangler…
Skal vi lave superlørdag til rekrutteringsarrangement?
Kjeld indarbejder ovenstående strøtanker i indkaldelse til Generalforsamling i et forsøg på at aktivere
medlemmerne til at komme med input og forslag. Der foreslås appetizer på Facebook.
8. Ungdomsudvalg:
Allan opfordres til at købe ny TBU bog (træning for børn og unge)
9. Kortudvalg:
Grundet udsigt til bedre årsregnskab end budgetteret, forhører Kjeld sig hos Gideminas om prisen for
endnu et kort i 2020 – Uggerby + Lilleheden
10. Træningsudvalg:
% nyt
11. Kommunikation:
Allan er kommet godt fra start med at udsende Nyhedsbrev søndag aften. I revideret udgave.
Tilmeldingsfunktion fungerer fint.
Klubnyt udarbejdes fremover efter behov.
12. Evt:
Efter aftale med Vivi flyttes diverse klubeffekter fra Peters kælder til klubdepotet.
Mødet slut ca. 22.00
Næste møde tirsdag d. 7. januar kl. 18. Lene sørger for forplejning
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

