OK Vendelboernes bestyrelsesmøde nr. 3/ 2020
Tirsdag d. 18. august kl. 10.00
Klublokalet, Højene Skole

Afbud Lene Bank

1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# Sct. Hans løb i Tversted med ca. 40 deltagere i løbet, 20-30 spiste efterfølgende i cafeen, Skiveren
Camping
# Læsøturen, overraskende godt vejr ift hvad YR lovede. Vivi og Noa vandt 1. pladser, Mathias
vandt 2. plads
# Der er afleveret præmier fra NJ2D (E-udgaven) i Notodden, Kristiansand og Sandefjord i løbet af
sommeren.
3. Økonomi:
Der er plus på driftskontoen. Vi afventer penge retur fra Erhvervsstyrelsen (coronaregler) Formand
og kasserer vurderer, ansøgningen går igennem. (Tilføjelse – pengene modtaget 20/8: ref)
4. Klubudvikling:
Der er fortrinsvis ungdomsløb om tirsdagen, dog afviklet enkelte torsdage. Klubløb er fortsat
torsdage i sommerperioden. Men det står fortsat de enkelte banelæggerteams frit for at vælge
løbsdag.
5. Kommende arrangementer:
# Superlørdag, planlagt til april i år, udskydes til foråret 2021
# Nordjysk Nat Tversted 23/9. Thorkild Pedersen og Kjeld Arildsen er tovholdere
# Nordjysk Dag Tornby 25/10. Ellen Thomsen, Jacob Madsen, Ole Thomsen, Kjeld Arildsen er
tovholdere
# AOK tilbyder OKV at arrangere fortræning til NJ2D 2021 inkl. indtægt herfra. Flot gestus som vi
siger tak for. Der er enighed om tilsvarende gestus overfor AOK ved NJ2D i 2022. Fortræning bliver i
lokalt terræn, dvs. i passende afstand fra selve NJ2D det respektive år.
///
REPEAT
# Skawdyst 2021 afvikles onsdag 21-23 juli. Vi laver sprint i Hirtshals 24/7. Der er forhåndstilladelse
fra Hirtshals Fyr. Vi afventer kommunens tilladelse. Allan Reiche er BL, Nikolaj Hørup BK. SL? SK?
# NJ Nat 22/9 2021: Tornby syd foreslås. BL Allan. Skovtilladelse?
# NJ2D22 11-13/3: Betinget skovtilladelse til Bunken (fortræning lavet af AOK) samt Ålbæk (natløb)
Ingen parkering i skoven
Langdistance Højengran
Mellemdistance Kirkemilen
Skovtilladelser?
BL til langdistance + mellem
Alle funktionsledere er klar igen bortset fra enkelt med forbehold
NJ lang 22/ NJ Stafet 22///

6. Ungdomsudvalg
# Tue Lassen på vej på besøg i sin egenskab af TBU (træning børn og unge) sparringspartner
# Der har været afholdt TOP Nord styregruppemøde: Klubsamarbejdet fortsætter – på sigt planer
om at få skabt et talentcenter i landsdelen.
Allan vurderer at pengene er brugt fornuftigt, resultaterne fine. 5 OKV ungdomsløbere kommer til
at deltage i TopNord træning på lørdage. Kravet er > 12 år og i stand til at gennemføre mellemsvær
bane. Flere fra OKV er på vej, endnu lidt for unge.
Anne Riis Rold OK er styregruppeformand. Hver klub i Nordkredsen er repræsenteret med et
medlem i styregruppen. Allan fra OKV.
# Drøftelse af, hvordan man integrerer ungdomstræning og ”voksentræning”. F.eks. på
superlørdag, der rundes af med holdløb (tomandshold med ung + voksenløber) og derefter
fællesspisning
# Allan søger voksne løbere til at skygge ungdomsløbere. Forældre må fra 2021 ikke længere skygge
egne børn. Opslag herom følger på FB
# Allan sørger selv for skovtilladelser til ungdomstræning i statsskove, Ole i de private skove.
7. Kortudvalg
Intet nyt. Det nye Tornbykort er lagt op. Hirtshalskortet følger
8. Træningsudvalg
Klubløb 13/9 bliver i Bøgsted i stedet for Klosterskoven. Dermed ganske vist to søndage i træk i
Bøgsted, men bedre end aflyst løb. Der bliver to forskellige starter. Tilladelser er i orden.
9. Kommunikation
FB siden/ gruppen mangler liv. Gerne ”reklameindslag” fra ungdomsgruppen. Men husk også andre
opslag, eks at banelæggerteams opretter klubløb som begivenhed på FB siden.
10. Evt.
# Opsætning og print af kort på printeren i klublokalet er ikke lige let for alle!! Ole Thomsen, Jan og
Kjeld er superbrugere. Ole og Jan hjælper gerne diverse banelæggerteams med printning af kort.
Alle SKAL ikke kunne betjene printeren, men alle MÅ gerne
# Hver banelæggerteam skal have en nøgle til klublokalet, så materiel kan afhentes. Husk at
aflevere rengjort og ryddeligt!
# OKV har modtaget endnu en ladning brugte EMIT brikker fra Odense OK. De fandt lidt mere under
oprydning. Vi har tidligere modtaget brugt EMIT grej i forbindelse med deres skift til Sport Ident
# Vi har fået lavet kasser til opbevaring af EMIT brikker
# Kjeld skal til EMIT seminar 20/8. Får der doneret EMIT enheder, der gives videre til NOU

Mødet slut 20.35
Næste møde tirsdag d 27/10 kl 18.30. Dagsorden begrænses til det absolut nødvendige. Mødet tiltænkes
at være inspirations/ visionsaften. Tue Lassen inviteres. Samme aften planlægges klubaften i november
med fordeling af træningsløb 2021.

Referent Hanne Bak-Mikkelsen

