OK Vendelboernes bestyrelsesmøde 4/2020
Tirsdag d. 27. oktober kl. 19.00
Klublokalet Højene Skole
Fraværende Jan Petersen
1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# Nordjysk Nat og Nordjysk Dag afviklet problemfrit. Kontrolenhederne begynder at stå af. 128 duer
slet ikke mere. Ellen vil spørge OFT, om han vil få nyt batteri sat i.
Begge løb blev afviklet med ”svag” bemanding – 4 personer pr løb var tilstrækkeligt.
# Gymnastikken er startet med deltagelse af 15-17 personer. Er imidlertid lukket ned igen foreløbig
i 4 uger grundet aktuelle coronasituation
3. Økonomi:
Coronaaflysning af NJ2D20 bliver ikke så stor en økonomisk bet for klubben som frygtet. Der har
været færre udgifter i årets løb end budgetteret – netop pga corona.
4. Klubudvikling:
Klubaften til foråret står lidt på stand by – vi afventer coronasituationen hen over vinteren.
5. Kommende aktiviteter:
///Repeat:
# NJ2D21 – OKV laver fortræning i Rold Skov fredag d 12/3 21. Allan efterlyser banelæggere via
nyhedsbrevet
# Skawdyst 21: OKV har fået henvendelse fra Skive OK om at hjælpe til – Kjeld bliver stævneleder i
2021 foruden vi laver sprint i Hirtshals 24/7. Kommunal løbstilladelse på plads? BL Allan Reiche.
Udfordring fremover kan blive at finde løbsterræn til Skawdysten, der ikke kolliderer med
natteravne og lign. Banelægning til 2021 fortsætter – Gert fra Skive og Jørgen fra Skagen OK er BL.
Der kan forhåbentlig rekvireres hjælpere fra OKV selv om det er sommerferie. Man kan evt. hjælpe
til den ene dag og løbe den anden dag.
# NJ Nat 22/9 2021: Tornby Syd. BL Allan Reiche. Skovtilladelse mangler.
# NJ2D22 11-13/3: AOK får tilbud om at lave fortræning i Bunken (betinget skovtilladelse er givet)
som tak for vi får lov at lave det i 2021. Pengene følger fortræningen. Natløb planlægges i Ålbæk.
Ingen parkering i skoven.
Langdistance i Højengran
Mellemdistance i Kirkemilen
Skovtilladelser?
BL til langdistance + mellem
Alle funktionsledere er klar igen bortset fra en enkelt med forbehold
Næste møde: NJ Lang 22/ NJ Stafet 22
///
# Grundet aktuelle corona restriktioner genindføres timeslots, når vi starter klubløb foreløbig de
næste 4 uger. Dvs 10 personer/ 15 min. Tilmelding er påkrævet. Banelæggerteamséne vil være til
stede. Det er frivilligt at bruge brik. Skilt med corona hygiejneforholdsregler forefindes ved start.
Person står klar m spritdispenser. Løberne indskærpes at forlade området, straks de er retur i mål.
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Info herom i ugebrevet samt til de enkelte banelæggerteams.
Ungdomsudvalg:
Ungdomstræningen er ikke omfattet af de skærpede coronaregler, da deltagerne er < 21 år + de
nødvendige voksne.
Kortudvalg:
Tornbykortet er blevet rettet til enkelte steder ude i klitterne. Der mangler en del underbevoksning,
foruden det er tilfældigt, hvilke stier der er med. Kjeld giver Gideminas en tilbagemelding.
Træningsudvalg:
Planlægning af næste års klubløb er i fuld gang. Holdene vælger selv skov og dato.
Kommunikation:
Ros til Allan for ugebrevet. Hyggelig og informativ læsning søndag aften, som man ser frem til at
modtage.
Evt.
# Ole og Ellen fik tildelt Nordjysk Orienterings Udvalgs Lederpris (NOU) i forbindelse med Nordjysk
Dag i Tornby. Stort tillykke til begge to og i den grad velfortjent.
# OKV deltager også i 2021 i Vendsyssel på Vægten, der er under planlægning i en coronavenlig
udgave med fokus på udendørsaktiviteter. Tilmelding foregår i timeslots, eks 10 personer pr 15.
min mellem 9.30 – 10.30. Dvs der kan max deltage 40 personer. Der bliver to startsteder – et for
klubmedlemmer og et for VPV deltagere. Der bliver ingen instruktion v start. Deltagerne får link til
info om o-løb forud for aktiviteten.
# Påskeløbet 2021: Tre hytter er reserveret på Rømø (3x6 personer) De to er betalt – beløbet
overført fra 2020, Lene undersøger afbestillingsregler.
# Juleløb og nytårsløb afvikles uden social sammenkomst bagefter.
# GF fastsættes til tirsdag d 26. januar-21 kl 19.30. I klublokalet eller online – afhængig af corona
situationen
Næste møde:
10/12 kl. 18.30
Mødet slut 21.15
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

