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Nyheds brev nr. 2/2018

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde, torsdag den 27. september, og udsender i denne forbindelse
nyhedsbrev nr. 2/18.
Energiforbrug
Vi nærmer os nu den tid, hvor der skal varme på i klubhuset. Husk at gulvvarmen i baderummene ikke må
være over 20 grader, og at dørene ud til baderummene skal være lukket. Ellers risikerer vi, at vi varmer
klubhuset op med gulvvarmen, og det er for dyrt i el.
Skagensløbet
Det 40. Skagensløb blev afviklet lørdag, den 25. august. Deltagerantallet svarede ikke helt til
forventningerne. I anledning af jubilæumsåret gav vi kr. 6.000.00 til Julemærkehjemmet.
Løbet blev som vanligt godt modtaget af deltagerne.
Vi har fortsat trofaste sponsorer. Spar Nord Fonden gav kr. 6.000 i anledning af jubilæet, og Spar Nord Bank
gav kr. 3.500,00 til medaljer.
Der skal nu tages stilling til, hvad vi vil fremover.
Vi drøfter en midnatsmil i Skagen i juli måned. En aftentur på 7,5 km fra byen ud over Grenensporet og
tilbage. Det vil helt sikkert blive en succes, men kan vi skaffe de nødvendige antal hjælpere?
Skagen Marathon
Skagen Marathon blev afviklet den 5. oktober med et rekordstort antal deltagere. Uden at få
storhedsvanvid, så var det en succes. Det er hårdt arbejde med mange positive oplevelser, men vi mangler
hjælpere.
Der vil blive afholdt evaluering.
DGI Vintercup
Igen i år laver vi en afdeling af DGI Vintercup for MTB. Det bliver den 16. december 2018.
Frederikshavner Ordningen
Frederikshavn Kommune er barslet med en ny ”Frederikshavnerordning” gældende fra 2019.Vores struktur
gør, at vi ikke kan komme i betragtning til tilskud.
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Strukturen i Skagen Ok og Motion
Vi overvejer at komme med forslag om at ændre strukturen i Skagen OK og Motion. Vi kunne tænke os at
vende tilbage til den gamle struktur, hvor hver af de 3 aktiviteter (løb, O-løb og MTB) valgte et medlem til
bestyrelsen. Det vil der blive arbejdet på hen mod den kommende generalforsamling i februar 2019.
Ny hjemmeside
Vor nye hjemmeside www.skagenok.dk er nu ved at være klar. Den gamle hjemmeside www.skagen-ok.dk
er nedlagt. Vort gamle domæne www.skagen-ok.dk kan fortsat bruges.
På den nye hjemmeside er der linket til de forskellige facebookgrupper, så fremover vil den løbende
aktivitet fremgå af Facebook-siderne. Det er derfor vigtigt, at medlemmerne er flinke til at bruge Facebook.
Vi har følgende Facebook grupper/sider:
Skagensløbet
SkawDysten
MTB-Skagen
Lukket gruppe SOK, som kun er for klubmedlemmer, og hvor interne info vil blive udlagt.
Åben gruppe SOK. Her vil begivenheder mv. komme frem.
Der vil i den næste tid ske redaktionelle ændringer på hjemmesiden.
Samtidig søger vi en webmaster, der vil passe hjemmesiden. Der skal ikke ske de store løbende ændringer,
så man behøver ikke at være superstar for at kunne vedligeholde siden, og indsatsen er beskeden rent
tidsmæssigt.
Kontakt kassereren.
Generalforsamling i februar 2019
På valg er Lars Støtt og Ole Fritz Pedersen, og de ønsker ikke genvalgt. Lars døjer med at få tiden til at slå
til, mens Ole efter mange år som kasserer må konstatere, at tiden er inde til et skifte.
Der er blandt klubbens medlemmer mange, som kan påtage disse opgaver.
Omkring jobbet, som klubbens kasserer, er Ole gerne til rådighed med information omkring opgaverne.

Skagen Havn
Som det er fremgået af dagspressen, har Skagen Havn doneret kr. 10.000 til MTB-cykler. Det er meningen,
at Ronnie Toft og Mads Kroman vil skabe nogle aktiviteter for MTB for børn og unge. Et godt initiativ, som vi
er frem til.
Nøglesystem
Det er svært at styre fysiske nøgler i en klub, hvor der sker en vis udskiftning. Vi overvejer derfor, at gå over
til et nøglesystem, hvor man lukker sig ind med en brik. Hermed kan vi have 100 % styr på, hvem der har
”nøgleadgang” til klubben.
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”Container”
Som det kan ses, så har vi anskaffet en ”20 fods” container, der er sat op bag klubhuset. Den bliver garage
for ATW-eren samt de redskaber, der bruges til vedligeholdelse af MTB-sporet.
Det er meningen, at containeren skal males grøn, som klubhuset er det.
Der måtte fældes lidt, for at vi kunne komme ind med containeren, og Steen er påbegyndt oprydning i
området.
Økonomi
Klubben har en forholdsvis sund økonomi, som ene og alene er kommet i hus ved de arrangementer, vi
laver og deltager med. Det skal derfor være en opfordring til at hjælpe til ved disse arrangementer i det
omfang, man har mulighed for det.
Sponsoraftale Spar Nord
Vi har gennem alle årene haft Spar Nord som sponsor, og det er en aftale, som vi har været yderst tilfredse
med.
I forbindelse med forlængelse af sponsoraftalen med Spar Nord har vi aftalt, at vi stopper med de sålkaldte
click fee fra dags dato.
Medlemstal
Vi er i øjeblikket:
Familiemedlemskab
Seniorer/Voksne
Passive

Da vi var flest var vi ca. 160 medlemmer

Skagen, den 12. oktober 2018

Bestyrelsen i Skagen OK og Motion
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42 medlemmer
69 medlemmer
2 medlemmer i alt 113 medlemmer.

