OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 7/ 2020
Onsdag d. 8. januar 2020
Klublokalet Højene Skole
Bestyrelsen fuldtallig
Mødet indledes med let anretning som afslutning på bestyrelsesåret
1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
Juleløb, romjuleløb og nytårsløb afviklet med fint fremmøde.
3. Økonomi:
# Kassereren fremlægger årsregnskab i forhold til budget 2019 og budget for de næste 4 år forud for
kommende generalforsamling. Resultat 2019 bedre end forventet i budgettet. Budgetter
udarbejdes bevidst ”pessimistisk”. Klubben har god økonomi, men er meget afhængig af indtægter
fra NJ2D.
# Lene meddeler, der er indkøbt ny sending løbetøj samt klubjakker. Tøjet kommer i uge 7.
# Kjeld har indhentet tilbud på printer til trykning af løbskort. Pris pr tryk og kvalitet er vigtige parametre.
Bestyrelsen bakker op om fortsat proces. Model er valgt. Kjeld forhandler videre mhp den bedste
pris alt inkl. undtagen papir til trykning (service, support, toner, etc)
# Ellen foreslår overtræksveste til alle hjælpere og funktionsledere til NJ2D. Vil gøre os genkendelige for
løbsdeltagerne. Susanne forespørger Spar Nord, om de vil sponsorere. Inspiration fra Påskeløbet
2018
4. Generalforsamling 2020:
Indkaldelse er udsendt
Bestyrelsen foreslår Jan Pedersen til den vakante plads i bestyrelsen
Susanne, Lene og Ann er på valg
Kjeld udarbejder udkast til beretning.
5. NJ2D20 13.-15. marts :
Bad i Horne idrætscenter
Børne P: Hanne har et par tilsagn om hjælpere, skal bekræftes.
Præmier: Kjeld har lavet aftaler med Løberministeriet og Møller Sport. Foruden træbrikker påtrykt løbskort
ligesom sidste gang
Telte og materiel: Kjeld har varslet Gorms telte
Materiel: Ole Thomsen spørges
Korttrykning: Kjeld og Thomas Lindschow hjælper banelæggerne med klargøring og opsætning til
banepåtrykning
Funktionsledermøde: Kjeld indkalder hertil i februar.
Mål og beregning holder særskilt møde
6. Kommende aktiviteter jf. årshjul:
# VPV: Kick off lørdag 11/1. Kirsten skriver til de banelæggerteams, der står for klubløb i VPV perioden (11.
januar – midt marts) om de er interesserede i at tilbyde Oløb til deltagere i VPV .
# NOUmøde mandag 13/1 – Kjeld og Ellen deltager

# Nordkreds møde i Skive 15/1 uden deltagelse fra OKV
# DOF academy: kommende weekend, uden deltagelse fra OKV
# Indstilling til Hjørring kommunes idrætspris: Ellen holder øje med klubbens Eboks. Når indstilling varsles,
giver hun besked til Kjeld, der sender indstilling. (Klubbens danske og jysk/fynske mestre i 2019)
# Overnatning Påskeløb Rømø: Lene sender reminder om tilmelding m næste ugebrev
# Superlørdag 4/4 flyttes til Tversted. Tornby er for svær! Ann har forhørt sig, ingen aftaler om tovholder
lavet. Niels Anker overvejer. Allan er interesseret. PR, teknisk træning og socialt samvær bliver de
tre grundpiller i arrangementet. Vi kan bruge Facebook og Ugebrevet til annoncering. Ann booster
på FB.
# Nordjysk Lang 8/5: Kjeld BL, Rasmus ikke kontaktet vedr. BK. Stævneleder mangler. Blokhus vælges til
løbsområde. Kjeld aftaler med AOK på NOU-møde næste uge. Ellen laver indbydelse + annoncering
på O-service.
# Nordjysk Dag 25/10 i Bunken: % nyt
7. Klubudvikling: % nyt
8. Ungdomsudvalg:
Træning starter næste uge
Sverigestur til sommer er under planlægning. Der arbejdes på at stille hold til Tiomila sammen med AOK
Der indkaldes til forældremøde i nærmeste fremtid. Der er ca 15 aktive børn. To nye familier er på vej …
Ny træneruddannelse er på vej – nyt TBU-koncept(træner børn og unge) Allan tilbydes uddannelsen,
overvejer tilbuddet.
9. Kortudvalg:
Gideminas er ikke ledig i foråret 2020. Evt. findes alternativ tegner. Gideminas tegner Uggerby i efteråret
hvis muligt.
Tornby er 1. prioritet at få tegnet, Uggerby nr. 2.
10. Træningsudvalg:
Aktiviteter og planer er omtalt lidt spredt under de øvrige punkter.
11. Kommunikation: % nyt
12. Evt.
Er der trykt nok kort til klubløb? Til nytårsløbet blev der ”udsolgt” - enkelte forhåndstilmelde fik ikke
personligt kort. Sker oftest på bane 3 og 4. Der bør være rigeligt med kort til nytårsløb. Til klubløb
printes ud fra tilmeldingslisten samt ekstra 15 på bane 2, 3 og 4. Der printes 5 ekstra på den lange
bane samt på den lette. Gældende fra når vi starter med at printe på den nye printer.
13. Næste møde:
Dato aftales umiddelbart efter den nye bestyrelse er valgt på generalforsamlingen d. 21. januar

Mødet slutter 21.35
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

