OK Vendelboernes bestyrelsesmøde 5 /2020
Torsdag d. 10. december 2020 kl. 18.30
Klublokalet Højene Skole

Fraværende Allan Reiche
1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
# Juleløb i Tornby, velbesøgt i antal uden trængsel v start/ mål. Ingen boller og kakao i år, men
banelæggerholdet hyggede om løberne med bål i det dejlige vejr.
3. Økonomi:
Årsafslutning nærmer sig. Aktuelt er der normalt underskud på regnskabet ift. de år, hvor vi IKKE
har NJ2D. Det endelige regnskab vil vise, hvad årets aflysning får af betydning.
4. Klubudvikling:
% nyt
5. Kommende aktiviteter:
Afvikling af klubløb med coronarestriktioner: Det besluttes at ændre antal løbere til start, således
der fremover kan starte 10 personer hvert kvarter fra kl. 9.30. Start og målgang af tilmeldte løbere
registreres fortsat.
Gymnastik i coronatiden: Restriktionerne siger max 10 personer inkl. lederen ved indendørs idræt
for voksne. Der bliver fremover tilmelding via hjemmesiden, framelding hvis man bliver forhindret –
så andre kan komme til.
I øvrigt drøftes gymnastiktilbuddet fremadrettet. Der er enighed i bestyrelsen om at gymnastik
fortsat skal være et vintertræningstilbud i OK Vendelboerne
.
///Repeat:
NJ2D21: OKV laver fortræning i Rold Nørreskov fredag d. 12/3 21. Ole Thomsen vil gerne være
banelægger, er på udkig efter en makker. Der er imidlertid funktionsledermøde næste uge, hvor
det endelig besluttes, om man arbejder videre med planlægningen eller aflyser grundet den
fortsatte corona situation.
NJ Lang 30/4 2021: Rasmus spørges, om han vil være banelægger. Uggerby foreslås som
løbsområde
Skawdyst 2021: Man satser på, det er realistisk at afholde løbet, selv om det løber af stablen i uge
29. Aftensprint onsdag, traditionelt o-løb torsdag og fredag, dagsprint i Hirtshals lørdag. Kjeld er
stævneleder. Allan er banelægger på Hirtshals sprint 24/7. Banekontrol? Banelægning til de øvrige
løb sørger Gert fra Skive og Jørgen Jensen, Skagen for. OKV stiller op med hjælpere. Man satser på
smal stævneledelse i stil med Læsø 2-dages og Sæby-sprint sidste år.
NJ Nat 22/9 2021: Tornby Syd. Allan er banelægger. Skovtilladelse?
NJ2D22 11-13/3: Fortræning i Bunken v AOK. Betinget skovtilladelse givet.
Natløb i Ålbæk.
Ingen parkering i skoven
Langdistance i Højengran

6.

7.
8.

9.
10.

11.

Mellemdistance i Kirkemilen
Skovtilladelser?
BL til lang- og mellemdistance?
Alle funktionsledere fra 2021 er klar igen, en enkelt dog med forbehold
NJ Lang 22
NJ Stafet 22//
Ungdomsudvalg:
Det er fortsat OK at afvikle ungdomstræning ift corona regler. Man må være op til 50 børn inkl.
træner forsamlet.
Kortudvalg:
Kjeld er i gang med at tegne Uggerby, inkl. den østlige del af Lilleheden.
Træningsudvalg:
# Der har været mange positive tilbagemeldinger på coronamåden at fordele næste års klubløb på.
Giver mere ro til det enkelte team ift. at vælge dato og løbsområde.
Januar måned er p.t. tyndt besat med løbstilbud. Der kommer opslag i næste nyhedsbrev i håb om
at få 1-2 teams mere i sving.
# Vinterlang drøftes. På seneste NOU møde har man drøftet konceptet. Traditionelt er der ikke den
store tilslutning af OKV´ere. Løbene er ofte langt væk og terrænet ofte udfordrende. Der er dog
altid mere almindelige O-løbsbaner foruden de Vinterlange på ofte 15-20 km.
# VPV (Vendsyssel på vægten): Vi er tilmeldt. Hidtil er der kun to løb planlagt i januar-februar, hvor
VPV løber af stablen. Afventer respons på opfordring i nyhedsbrevet – om der bliver flere løb at
tilbyde.
# Tilføjelse fra Kirsten H: Efter nytår sættes valg af klubløb/ skov til 2. halvår 2021 i gang
Kommunikation:
Kjeld har forsøgt sig med at arrangere online-medlemsmøde. Et medlem deltog.
Evt.
Generalforsamling 26/1-21 kl. 19.30
Afvikles digitalt grundet corona. Bestyrelsen samt ordstyreren befinder sig i klublokalet.
Medlemmer deltager via Skype - formodentlig. Forskellige andre elektroniske muligheder findes,
Kjeld undersøger hvad der er mest driftsikkert og lettest for medlemmerne at koble sig op på.
Praktisk info udsendes før mødet.
Kirsten, Ellen, Kjeld og Hanne er på valg.
Evt.
Næste møde torsdag d. 14. januar via Skype. Kjeld udsender link inkl. tidspunkt.
Mødet slut ca. kl. 22. Undervejs blev et lettere juletraktement indtaget som alternativ til det
traditionelle stjerneskud på sidste møde forud for generalforsamling.
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

