OK Vendelboerne
Referat fra generalforsamling
Klublokalet Højene Skole, tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 19.30

Tilstede bestyrelsen (Kjeld Arildsen, Lene Bank, Ellen Thomsen, Allan Reiche, Kirsten Holdensen, Ann
Dissing, Susanne Arildsen, Hanne Bak-Mikkelsen) samt 23 fremmødte medlemmer.

Dagsorden i flg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Formanden Kjeld Arildsen byder velkommen. Indleder med en trist omtale af hele 4 nuværende/ tidligere
klubmedlemmer, der er gået bort i løbet af året – nemlig Peter Arildsen, Arne Nielsen, Jens Arildsen
og Verner Thomsen. Alle har i tidens løb gjort et stort arbejde for klubben. Der holdes et minuts
stilhed til ære for dem.
Efterfølgende vælges Jørgen Holst som dirigent for generalforsamlingen. Han modtager valget og
konstaterer generalforsamlingen lovligt varslet.
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år:
Beretningen er udsendt på mail forud for mødet. Samt vedlagt referatet. Formanden gennemgår i
overordnede træk beretningen. Omtaler især
Konceptet med banelæggerteams – en succeshistorie
Børne &ungdomsarbejdet v. Allan Reiche – en succeshistorie
Bestyrelsens visioner for 2020
# Fortsat styrke frivillighed
# Fortsat styrke banelæggerteams´ene
# Understøtte rekruttering af nye stævneledere, banelæggere til åbne løb – OKV skal arrangere
Nordjysk dag, Nordjysk nat og Nordjysk lang – muligheder nok for at prøve – og med garanti
for erfaren support
# TOP Nord – fortsat opbakning til et godt projekt. P.t. har Rold skov OK flest ungdomsløbere i NOU
området. OKV har 2 løbere ud af de 12 i alt.
# Nyt reglement for divisionsmatcher giver os nye muligheder for at samle point, blot ved at møde op
i så mange klasser som muligt.
# Korttegning foregår fortsat med professionel assistance fra Gideminas
Kommentar: Jørgen Holst nævner, kort tidligere blev tegnet af klubmedlemmer. Formanden svarer, at der
ikke længere er ressourcer til dette omfattende arbejde blandt klubmedlemmerne. Hverken
tid eller kræfter. Det tager 3 ugers koncentreret indsats på fuld tid ++ for en person at tegne
eet kort.
Kommentar: Finn Mengel nævner, der er usædvanlig flot og stabil tilslutning til gymnastikholdet.
Beretningen godkendes
3. Regnskab:
Kassereren gennemgår det uddelte reviderede regnskab. Vedlagt referatet.

Spørgsmål: Jakob Madsen/ Er Horsebækhytten pengene værd – udgifter ift. hvor meget vi bruger den?
Formanden svarer uddybende, at dette emne flere gange har været drøftet i bestyrelsen. Vi deler
brugsretten og udgifterne med et jagtselskab. Der er netop kommet ny ejerkreds i jagtselskabet.
Udgiften til hytten er 2500 kr./ år. Bestyrelsen vil fortsat have fokus på emnet. Vurderer
nytteværdien om 1 år
Regnskabet godkendes uden yderligere bemærkninger
Kassereren gennemgår bestyrelsens forslag til budget for de kommende 4 år
4. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet for et år foreslås uændret:
1000 kr. for familier
500 kr. for voksne 25 år og derover
300 kr. for unge <25 år
200 kr. - gæstekontingent til klubløb for udenklubs O venner, der giver frikort UDELUKKENDE til alle klubløb
i et år.
5. Ingen indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen:
Lene Bank, Susanne Arildsen og Ann Dissing er alle på valg, og genopstiller.
Der er en vakant plads i bestyrelsen – bestyrelsen foreslår Jan Pedersen.
Alle vælges med applaus
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen:
Jørgen Holst og Asta Linauskas vælges med applaus
8. Valg af to revisorer samt suppleanter hertil:
Poul Henning Pedersen og Henning Bak-Mikkelsen genvælges
Samt Mogens Christensen som 1. suppleant og Jens Christensen som 2. suppleant.
9. Evt.
Lene Bank opfordrer til deltagelse i Påskeløbet på Rømø og minder om, at der er ledige pladser i de
bookede hytter til overnatning.
Finn Hørup roser banelægning til klubløbene/ banelæggerteams´ene. Markant forbedring generelt. Påpeger
dog tre fokusområder: undgå modløb, undgå lette og mellemsvære poster på svære baner samt
undgå transportstræk.
Kirsten Holdensen opfordrer til, man giver konstruktiv kritik til banelæggerne på dagen – evt. EFTER
omklædning og afdampning
Finn Hørup opfordrer til man deltager i Sprint arrangementer – DM sprint i Ålborg samt sprintstafet i Hobro.
Finn laver fortræning, annoncerer dette.
Kjeld Arildsen: I forbindelse med oprydning i klubbens gemmer er der dukket klubhistoriske skrifter,
gammelt banetryknings- og tidtagningsgrej fra før den digitale tidsalder. Der laves ”historisk hylde”
i klublokalet.
Findvej pæle/poster har Peter Arildsen hidtil serviceret. Fremover fordeles opgaven i diverse skove således:
Lilleheden – Poul Henning som hidtil
Søheden – Kirsten Holdensen
Tornby – Jakob Madsen
Ulvegravene – Ole Blomseth
Spejderskoven – Mogens Christensen
Skallerup – Allan
Nybæk-??
Kjeld Arildsen udbyder banelæggertjansen til NJ-lang, NJ-nat og NJ-dag. Jakob Madsen melder sig til NJ-dag

😉

NJ2D er der også ledige jobs. Klubbens medlemmer opfordres til at melde sig, hvis de ikke har fundet
beskæftigelse.
Ole Thomsen: Har meldt sig som ny materielforvalter. Klubkassen inkl. hjertestarter afleveres efter brug i
klublokalet klar til næste klubløb. OBS skærme og postenheder skal være tørre og bundtede,
plastkasser med elektronisk udstyr skal være tørre inden de lukkes, timer skal være opladet. Tjekke
alle brikker er til stede. Kirsten laver tjeklister.
Korttrykning til klubløb foregår på klubbens printer. Ole Thomsen assisterer gerne med trykning, men det er
de enkelte banelæggerteams, der er ANSVARLIG for trykningen.
Vi må alle hjælpes ad med korttrykning i starten – ligesom ved banelægningen. De respektive
banelæggerteams har INITIATIVPLIGTEN.
Dirigenten takker for god ro og orden, generalforsamlingen afsluttes kl. 21.45.
Efterfølgende er klubben vært ved en bid brød m. ost, arrangeret af Lene Bank
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

Dirigent Jørgen Holst

