OK Vendelboerne
Bestyrelsesmøde den 23. maj 2011 kl. 18.30 i klublokalet, Højene Skole
Tilstede: bestyrelsen bortset fra Åse Møl (afbud)
Martin Hedal (Udviklingskonsulent fra DOF)
Kristian Quistgaard, Nanna Christensen (begge har givet tilsagn om at være tovholdere for klubbens
rekrutteringsprojekt som Vision 2015-klub)
NB: Hovedprioritet på mødet er klubudvikling – Vision 2015 – og derfor får punkterne på den
udsendte dagsorden en perifer rolle på mødet, idet Martin Hedal skal nå et fly fra Ålborg – mødet
SKAL slutte 21.00
Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde godkendes
2. Siden sidst – ingen kommentarer
3. Økonomi – Bestyrelsen er enig og positiv overfor at bruge af klubbens kapital i forbindelse
med Vision 2015. Det er i flg. BEK. Nr. 1023 fra Skatteministeriet muligt at honorere
frivillige, ulønnede hjælpere med op til i alt 4850,- kr. skattefrit/ år.
Nanna og Kristian tilbydes honorar men afslår begge – lysten driver dem begge, engagerer
sig ikke for pengenes skyld
Det besluttes at kørselsudgifter og andre udgifter til afvikling af projektet dækkes.
Det besluttes at indkøbe Tipi til brug ved løb/ events
Condes skal gøres tilgængeligt for Nanna og Kristian
4. Klubudvikling
# Klubtøj: Kjeld har lavet aftale med Trimtex. De medlemmer der vil have byttet tøj, har
meldt sig
# Øvrige punkter iflg. dagsordenen – gemmes til næste møde
5. Kommende aktiviteter: Klubturen til Silkeborg, 25 tilmeldte, ingen Ålborg løbere har
meldt sig til. Lene og Mogens udarbejder endelig ”instruktion” med praktiske oplysninger,
rundsendes snarest.
Øvrige emner gemmes til næste møde
6. Vision 2015:
(Vedlagt referatet er Martin Hedals notater ang. sit klubbesøg samt Klub-O-meter)
Martin Hedal godkender OK Vendelboerne som 2015-klub
Herefter gennemgås Klub-O-meter og fokuspunkter for indsatsområder, som bestyrelsen
ønsker at arbejde med som 2015-klub prioriteres.
Efterfølgende gennemgår Kjeld Arildsen DOFs materiale til Find vej projektet ”Orientering
– LET AT GÅ TIL
Fokuspunkterne: Events, medieeksponering, klubgearing
Målgruppen for indsatsen i efteråret 2011 er teenagere og gerne deres familie. Måske den
sværeste målgruppe, indskyder Martin Hedal
Følgende er sekretærens løsrevne noter om de mange bolde, der efterfølgende var i luften:

# Fastholdelse – fastholdelse - fastholdelse
# Stand med foldere om projektet til Naturens Dag den 11. september
# Kristian foreslår en ParkTour i Hjørring 2013 forud for Skawdysten
# Findvej-pas med mulighed for at samle klistermærker kan rekvireres, nok mest for børn
# Infopjecer, flyers – virker bedst/ kun (!) når de uddeles direkte, gerne til folk man kender
(familie, naboer, kollegaer, gennem skole – og foreningsliv) – og ikke blot dumpes i
postkassen sammen med 1½ kg reklamer
# DOF kan give trykketilskud op til 3000,- kr. inkl. moms
# Oprette facebookgruppe omkring projektet!
# Vigtigt at mentorordningen kommer til at fungere
# I forbindelse med Rebild Adventure være obs på at få nye medlemmer med – hånd i hånd
med mentor!!
# Kristian og Nanna vil gerne være mentorer
# Bestyrelsen skal fremover orienteres om nye medlemmer, så mentor kan tilknyttes
(bestyrelsesmedlem med ansvar herfor bør vel udpeges?/ref. )
# Tilgængelighed ved klubløb - forslag om tilmelding hertil via hjemmesiden inkl.
kørselsbehov/ tilbud – lettere for brugeren og aflaster løbstilmelderen? Kristian og Jan
arbejder videre med ideen.
# Klubture som den til Silkeborg vigtige for fastholdelse af nye/ styrke gamle medlemmer
såvel socialt som o-teknisk
# Klubløbet den 3. sept. flyttes fra Klosterskoven til Tornby, 24. september flyttes fra
Tversted til Tornby. Obs næste klubløb efter sidste Findvej arrangement 24. september er
først den 22. oktober!
# Aktiviteter i forbindelse med rekruttering og fastholdelse skal fremover kunne ses i
budgettet, fremlægges og diskuteres på Generalforsamlingen
# NB: I forbindelse med Skovens dag i Tversted, var Mogens og Kjeld på opfordring af
arrangøren blevet engageret: lavede kortbane på 1,6 km – 50 løbere var ude! Fin
eksponering - succes
Nanna og Kristian har helt frie hænder til at skrue Findvej-aktiviteterne til september
sammen. Martin Hedal er til rådighed for sparring, bestyrelsen til rådighed med løsning af
praktiske opgaver.
7. Eventuelt: Næste møde 22.august – Hanne bager
Mødet slut kl.21: Kjeld kører Martin Hedal til flyet.
NB: Lene kontakter Kjeld ang. behov for ekstramøde om projektet inden næste ordinære
bestyrelsesmøde.
Ref. Hanne Bak-Mikkelsen

