OK Vendelboernes bestyrelsesmøde nr. 2/ 2020
Tirsdag d 9. juni kl. 19.00
Klublokalet Højene Skole
Fraværende Lene Bank

1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# Evaluering på selvtræning
Efter 2 coronaaflyste klubløb, forsøgte OKV sig forsigtigt med selvtræning i Tornby 2. påskedag. Det
blev taget godt imod – med faste starttider, max 10 startende pr. ½ time, afspritning, afstand og ta
selv kort i ubemandede kasser ved start. Og ikke mindst postskærme i skoven i stedet for de vante
Emit-enheder. Dvs. ingen tidtagning.
Der er afholdt i alt 5 klubløb på denne måde. Med godt fremmøde og ingen udfordringer ift.
coronaforholdsregler.
Forsamlingsforbuddet er nu udvidet til 50 personer, vejledning fra DOF er på vej om, hvordan man
håndterer dette.
Bestyrelsen diskuterer håndtering af kommende klubløb. Skal der ændres permanent i proceduren?
Der er enighed om, vi fortsat gerne vil være kendt for høj standard og god service til vores klubløb.
Og at ikke alle medlemmer har GPS ure, så de selv kan tracke turen og monitorere tiden
Det besluttes fra uge 25 at justere proceduren hen mod tiden FØR corona: Dvs. betjent start/ mål,
Emit enheder i skoven, tilmelding via hjemmesiden betyder kort udleveret v start, fri start mellem
kl 17.30 og 18.30 til torsdagsløb. Dukker man op på dagen, må man medbringe print selv kort.
Håndsprit forefindes. Der henstilles til deltagerne at holde behørig afstand til hinanden.
Banelæggerteamet vil om nødvendigt vejlede de fremmødte heri.
Håndsprit vil fortsat forefindes
Hjertestarteren medbringes
Nb: Det indskærpes deltagere, der ikke er forhåndstilmeldte, at underrette pårørende om, at de er i
skoven, idet de jo ikke er registrerede på startlisten.
3. Økonomi
Status på NJ2D20: Aflysningen 3 dage før stævnestart medfører et underskud på 105.000 kr. Vi
håber på dækning af underskuddet via Erhvervsstyrelsen, da klubben har CVR nr og ikke får særlige
kommunale tilskud. Der er åbent for ansøgning nu.
Kassereren medbringer reviderede tal for regnskabsåret 2020, og det forventes at ende med et
resultat på minus 200.000 ift. tidligere budgetteret.
Vanen tro udarbejdes OKV budgetter til den forsigtige side
Der er ingen akut økonomisk krise i sigte – klubben er økonomisk polstret til at klare et magert år.
Klubbens grundlæggende økonomi diskuteres. Vi har en solid formue, men er dybt afhængige af
indtægten fra NJ2D hvert andet år. Korttegning er essentiel udgift. Tilskud til deltagelse i åbne løb
og kørselstilskud er ikke et must, men et gode. Nye indtægtsmuligheder skal findes, så vi ikke er så
afhængige af NJ2D. Sprintarrangement diskuteres igen.
Målet er at have en formue på min. 200.000 kr. inkl. værdipapirer over en 2 års periode

Det diskuteres at sælge værdipapirerne på et økonomisk gunstigt tidspunkt. Ikke for nærværende.
Ej heller nødvendigt!
Bestyrelsen er enige om ikke at ændre noget i indeværende budget.
4. Klubudvikling:
# PR: VPV er afsluttet. Der deltog 35 personer til det første løb i Tornby, 8 personer til nr. 2 løb i
Tversted. Færre udeblevne i år, nok grundet forbedret tilmelding og returkommentar ved
udeblivelse. VPV er en nem måde at lave PR for klubben. Der er gengangere. Og de senere år har
det resulteret i nye medlemmer, om end ikke mange.
# Ungdomsudvalg: Ungdomstræning og klubløb er under fusionering. I foråret har enkelte
træninger været samkørt. Konceptet fortsætter efter sommerpausen. Ungdomsdelen starter kl. 17,
voksendelen start kl. 17.30 – 18.30
Ungdoms + træningsudvalget søger at finde dato til Superlørdag til erstatning for den coronaramte
4/4. Evt. 5/9.
Allan skal til TOP Nord styregruppemøde næste uge. Det 2. møde på 2 år. Blandt flere af de
deltagende klubber er der en del frustration og undren over manglende indflydelse og hvad
klubberne egentlig får ud af at betale til TOP Nord.
Allan får mandat til at fælles samarbejde i gang mellem de deltagende klubber. Efter to år virker det
til at være OK Rold, der definerer aktiviteterne.
B&U træning i OKV blomstrer fortsat. Der trænes efter skiftende modeller. Ca. 15-20 deltagere hver
gang, trofaste gengangere de fleste.
# Træningsudvalg: Se kommende aktiviteter
# Kortudvalg: Tornbykortet er færdigt – ser godt ud. Angiveligt det sværeste kort, Gideminas
nogensinde har tegnet – iflg. ham selv.
Findveji kortet er også fornyet, Jan laver kontrol af posterne.
Hirtshalskortet er snart klar. (Gideminas strandede i DK grundet corona, og tilbød at tegne
sprintkort over Hirtshals Fyr m.m. til favorabel pris)
# Skovudvalg: Skovtilladelser er på vej til 2022. Der er brugerrådsmøde 17/6.
# Nye aktiviteter: planer om Uggerby og Lilleheden i 2020. Ikke endeligt besluttet endnu

Råbjerg trænger voldsomt til revidering. Kjeld har påbegyndt dette.
5. Kommende aktiviteter:
# Sct. Hans Løb i Tversted, spisning på Skiveren Campings cafe, vi deles i to grupper på < 50
jævnfør corona-forsamlingsregler. Selvbetaling. Kjeld aftaler menu m Jørn
# Klubløb på Hirsholmene aflyst grundet manglende tilladelser
# Allan laver sprint 13/8 – finder selv løbsområde
Repeat i kommende referater:
a) NJ Nat 23/9 2020 i Tversted, skovtilladelse ok, Thorkild Pedersen BL, Kjeld Arildsen BK
og SL
SK?
b) NJ Dag 25/10 2020 i Tornby, skovtilladelse OK, Jacob Madsen BL, Ellen Thomsen SL, Ole
Thomsen BK, Esben Arildsen beregning?
SK?
c) NJ lang 30/4 2021 i Blokhus. Rasmus og Kjeld BL
Skovtilladelse? BK? SL? SK?

d) Skawdyst 2021 er onsdag – fredag grundet O-ringen. Vi laver lørdagssprint i Hirtshals.
Allan Reiche BL, spørger om Nikolaj (Finn Hørups søn) vil være BK
Løbs/skovtilladelse? BK? SL? SK?
e) NJ Nat 22/9 2021 i Højengran – for langt væk en onsdag aften?
BL Allan
Råbjerg foreslås men urealistisk m skovtilladelse i relativt sårbart klit/ lav område til
større arrangement
Skovtilladelse?
f) NJ2D 2022 d. 11-12-13 marts: Samme område som 2020.
Fortræning og natløb i Bunken
Langdistance i Højengran
Mellemdistance i Kirkemilen
Skovtilladelser?
SL, SK, BL, BK?
g) NJ Lang 2022, NJ Stafet 2022 og NJ Nat 2022: næste møde
6. Næste møde
Tirsdag d 18/8 kl. 19.00
7. Evt.:
Ellen foreslår skrivelse til medlemmerne med info om, hvad der sker i klubben efter
aflysning af NJ2D. Status på økonomi etc. Kjeld laver skriv.
Ellen viderebringer spørgsmål fra Asta: hvem skifter knækkede Findveji poster: Info til Ole
Thomsen, så udskifter han dem.
Vedr. Læsø 3 dages – alle hytter på camping er booket, der er stadig ledige teltpladser.
Mødet slut 21.30
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

