OK Vendelboerne
Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2011 i klublokalet, Højene Skole.
Tilstede: Bestyrelsen fuldtallig, desuden deltager Nanna Christensen, Henning Bak-Mikkelsen gæst i anledning af
pionerfunktion kommende NJM dag.
Dagsorden:

1. Referatet fra sidste møde godkendt
2.

Siden sidst
a. Bjergbykortet indviet – super succes. Lokal event i fint samarbejde med Daglig Brugsen.
Deltagere fandt vej via Facebook, Ole Thomsens henvendelse til Bjergby Løbeklub samt
Landsbyrådet-Bjergby. Ikke via traditionel avisannoncering! Arrangement kunne gentages
til foråret.
Rekrutterings løb i Tornby med træg start, men succes fra 3. løb og frem. Der manglede
opfølgning med tilbud om klubløb. Næste gang der laves rekruttering, skal der startes med
event som f.eks. løbet i Bjergby
b. Flot indsats til divisionsmatchen – vi vandt 3. division Fremover skal vi reklamere mere
med op/nedrykningsmatchen, der falder kort efter sidste divisionsmatch. I håb om at få
flere løbere med.

3.

Økonomi
a. Ellen omdeler aktuel status – klubben har som budgetteret et underskud i indeværende år.
Løbskontoen er budgetteret med 30.000,- Der udtrykkes bekymring for, om der mon er sat
nok penge af på kontoen. Kjeld kontakter Peter herom.

4.

Klubudvikling
a. 119 medlemmer alle inkl.
Kjeld skriver velkomstmail til nye medlemmer, tilbyder mentorordning og opfordrer til at
henvende sig herom. Nye medlemmer fra rekrutteringsløbene kan løbe gratis resten af
året. Betaler først kontingent fra næste år.
Der er U1 og U2 kurser i november. Lene vil tage direkte kontakt til relevante deltagere.
b. Pr:
# Pressekontakt fungerer OK.
# Der kommer nyt klubblad inden jul inkl. med indkaldelse til generalforsamling.
# Sagen om det nye løbetøj er nu afsluttet. Det besluttes at indkøbe 150 huer á 90,- kr.(jvf.
Trimtex tilbud). Uddeles til klubmedlemmer, der har betalt kontingent (nye!) Designes i
klubfarverne – blå basis og uden klublogo. Kjeld kontakter Trimtex.
# Stor tilfredshed med klubbannere. Vi har 3 stk. – heraf er 1 i klubkassen med rundt til
træningsløb.
c. Ungdomsudvalg:
20 medlemmer, børneattester på samtlige bestyrelsesmedlemmer er udfyldt og indsendes.
Plan 2012 under Vision 2015
d. Træningsudvalg drøftes senere
e. Kortudvalg: Kjeld indkalder til møde i november 2011. Tolne er færdig og skal
godkendes. Tegnerne er klar til at starte nyt projekt. Finn Mengel er
kortopdateringsansvarlig, dvs. han sørger for, at senest reviderede kort ligger på nettet.
Kopi til Peter. Jan Petersen hjælper med pcsupport. Rettelser på kortene kan kun ske via
den kortopdateringsansvarlige.
2- dages 2014 i Tornby og Uggerby, dvs. der skal tegnes nyt Tornby kort og Uggerby skal
revideres i 2013.
Korttegnerne ”holder fri” i 2012 – hvad ønsker de selv at tegne? – Finn foreslår at tegne
Ulvegravene + Vandsted sammen, COWI materiale skal indkøbes hertil. Tversted
kommuneplantage foreslås. Det besluttes at indkøbe 1 stk. GPS Navigator til indlæsning
af COWI materiale.

f. Skovudvalget: % nyt udover at afgift til Tolne og Skårupgård i forbindelse med 2-dages
5.

2012 er på plads.
Kommende aktiviteter
a. NJM dag – de sidste aftaler kommer på plads.
b. Generalforsamling 18.01.2012. Forberedende bestyrelsesmøde 03.01.2012.
På valg er Lene, Åse og Jan (ingen modtager genvalg)
Brainstorm på mulige emner til at indtræde i bestyrelsen. Kjeld tager kontakt. Enighed om
at yngre emner ville være ønskværdige. Der sættes ”jobannonce” i næste klubblad.
c. NJ2dages 2012: Foreløbig indbydelse er klar. Kjeld nævner flg. konklusioner fra AOK
undersøgelse efter dette års 2-dages: 1) 87 % af klubberne ønsker lang + mellem distance
til de to løb. Kjeld søger at indarbejde vores banelængder i 2012 til dette ønske.
Bestyrelsen godkender stævneledelsens beslutning. 2) ønske om speakning på
stævneplads – det vil vi ikke! Stævneleder Mogens beretter, det er op ad bakke med
tilladelser – dels parkering og skovkontrakt i Tolne men også ang. placering af
stævneplads i Tversted. Der indkaldes til funktionsledermøde i november.
d. Klubdag 2013 > næste møde
Natløb 05.09.2012: Tversted – bestyrelsen afventer stævneleder og banelægger melder
sig
NJ2dages 2014 > næste møde

6.

Vision 2015
a. Klubbens visioner: fastholdelse – mentorordning – Silkeborgtur 2012 – Visioner ~2010
folderen
b. Målsætninger 2012-13: 15 aktive unge, heraf 10 nye – 150 medlemmer i klubben –
samme antal klubløb som i 2010 – ligeså mange billeder i aviser som i 2010 + 20%
(Vendelboposten snarere end Nordjyske)
c. Aktiviteter: Generelt skal der være fokus på divisionsmatcherne!
28.04. 2012 er der landsdækkende findveji event. Lilleheden skal gerne åbnes denne dag –
OK med Peter? Borgmesteren inviteres. Efterfølgende rekrutteringsløb 05.05. (flyttet fra
03.05) samt 12.05. også i Lilleheden. Herefter tilbud om at deltage i klubtur til Silkeborg /
3 alm. torsdagsklubløb/ Skt. Hansløb/ Klitløb – Vestjysk 2-dages, etc.
Nanna og Christian er atter det unge ansigt udadtil, vi ældre støtter op med praktisk hjælp.
PR omkring findveji: flyers og plakater er omsonst. Elektroniske medier er bedre –
Facebook, etc. Peter er projektleder, Erik Jan vil efter sigende gerne formidle kontakt til
skolerne.
Efteråret 2012: Sund By arrangement i Astrup – vi beder Sven Ove tage kontakt lokalt.
Event i Frederikshavn/ Bangsbo foreslås.
Budget relateret til nye aktiviteter
- Findveji: 10.000,- kr. i annoncekroner (Vendelboposten, Hirtshals/ Bindslev avis)
- Findveji i Hirtshals: husleje hvis behov for lokale i tilfælde af regnvejr (motel
Nordsøen) max 5000,- kr.
- Klubtur Silkeborg 10.000,- kr.
- Ungdomsarbejde 10.000,- kr.
- Indkøb af hjertestarter 15.000,- kr.
- Rekruttering: behov for 30 kompas (der indkøbes nye, hvis klubben ikke har så
mange) pris?
Profilering: vigtigt med nye pæne skærme, når der skal afmærkes til løb ude fra (hoved)vej
d. Medlemsmøde > visioner, mål og aktiviteter drøftes på generalforsamlingen.

7.

Eventuelt
a. Næste møde 3. januar 2012 18.30 i klublokalet, Lene
sørger for lidt mundlækkert
b. Ang. hjertestarter: Lene har forespurgt hos Falch – alt for dyrt. Prøver hos Røde Kors,
Nanna forhører sig på Seminariet.

Mødet slut 21.15
Referent Hanne Bak-Mikkelsen
Kopi til Peter Arildsen

