OK Vendelboernes bestyrelsesmøde nr. 1/ 2020
Torsdag d. 19. marts kl. 19.05
Telefonmøde grundet coronakrisen
Fraværende Ann Dissing
1. Nordjysk 2 dages:
NJ2D blev aflyst onsdag d. 11.3 grundet aktuelle situation i verden omkring os og her i DK samt efter
formandens tætte dialog med respektive myndigheder. Der har efterfølgende været afholdt
ekstraordinært HB møde i DOF. Det blev vedtaget IKKE at opkræve løbsafgifter ude i klubberne for
planlagte, men aflyste løb. DOF udsender ny vejledning
a) Økonomi: Foreninger kan ansøge om kompensation for refusion af tilbagebetalte billetter (i
vores tilfælde deltagerafgifter). Arrangementet må ikke give fortjeneste, så kompensationen
dækker kun vores underskud. Vi skal indsende revisorpåtegnet regnskab for klubben for 2020,
overskud i årsregnskabet vil blive modregnet i kompensationen. Vi sætter deadline for refusion
til deltagerne til den 9. april, hvorefter vi indsender ansøgning til Erhvervsstyrelsen.
b) Tilbagebetaling: Jan formulerer e-mailtekst vedr. tilbagebetaling klubvis. Relevante oplysninger
kræves, før tilbagebetaling kan gennemføres. E-mail sendes ud til de respektive klubber/
enkeltpersoner. Der laves endvidere informerende opslag på FB og hjemmesiden herom.
Deadline for anmodning om tilbagebetaling af indbetalte løbsudgifter er 9. april
c) Kjeld har forespurgt AOK om deres holdning til at forskyde årene, så OKV gennemfører det
allerede planlagte arrangement i 2021. Efter drøftelse og en vurdering af klubbens
kassebeholdning, blev det besluttet at OKV venter til 2022, altså fastholder den nuværende
rækkefølge med AOK i 2021 og OKV i 2022
2. Aktiviteter, klubløb:
Det besluttes at følge DOF’s anbefalinger om at aflyse alle aktiviteter, herunder tilrettelæggelse af særlige
online aktiviteter. Vi laver opslag på hjemmeside og Facebook, at alle aktiviteter indtil videre er
aflyst/indstillet.
3. Korttegning:
Gideminas bor pt. i Danmark og er klar til at tegne kort. Det besluttes at spørge ham, om han vil gå i gang
med at tegne Tornby nu, lidt før planlagt. I kontrakten med ham skal indskrives, at han for den
aftalte pris garanterer revision af Højengran/ Kirkemilen, så det er klart til NJ2D22. Forud for aftale
med Gideminas skal Naturstyrelsen spørges, hvilke planer der er for fældning i Tornby. Susanne
laver aftale med Gideminas
4. Overnatning påskeløbet:
8260,- kr. er betalt for 3 bookede hytter, og beløbet bliver IKKE tilbagebetalt. Hytterne udbydes til
klubmedlemmerne til halv pris – 1500,- kr. pr hytte for 3 overnatninger. Først til mølle. Lene laver
tekst til næste nyhedsbrev.
5. Evt:
Der er 6 udmeldte pr 1. marts
6. Næste møde:
Formanden indkalder via Doodle når det skønnes nødvendigt.
Mødet slut ca. 19.45
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

