Visionsplan 2026
I OK Melfar ønsker vi:
-

At være en klub med stabilt medlemstal, hvor o-løb er i centrum for børn, voksne og
familier, som kan lide at færdes i naturen.
At være en klub for børn, voksne og familier, som kan lide at indgå aktivt i et
foreningsfællesskab.
At være en klub, der rummer både nye og erfarne o-løbere og tilbyder aktiviteter for alle
aldre.
At klubbens medlemmer i fællesskab er med til at løfte denne visionsplan.

Med vision 2026 har vi 4 fokuspunkter, vi ønsker at arbejde i retning af:

Faciliteter, rum og rammer
Vi vil fokusere på:
- Et klubhus/mødested.
- Nye løbsområder.
Derfor vil vi:
- Gå i dialog med Middelfart Kommune.
- Gå i dialog med andre foreninger i kommunen foruden andre orienteringsklubber til
indhentning af deres erfaringer
- Undersøge økonomi og fx fonde.
- Identificere skovmulighederne på Fyn og gå i dialog med lodsejerne.

Aktiviteterne
Vi vil fokusere på:
- Spændende træning med fokus på socialt samvær.
- Større deltagelse ved træningerne.
Derfor vil vi:
- Arbejde for flere skove og områder at løbe i.
- Fastholde og videreudvikle sociale aktiviteter. Fx spisninger og klubture.
- Fastholde og videreudvikle sjove og spændende træninger med socialt samvær.

Kommunikation internt og eksternt
Vi vil fokusere på:
- Let tilgængelige informationer om vores aktiviteter.
- Kendskab og synlighed omkring personer og opgaver.
- Anerkendelse af opgaver løst i klubben.
- Synlighed i forhold til lokalområdet.
Derfor vil vi:
- Anvende Facebook med intern gruppe for medlemmerne og ekstern åben gruppe for alle
interesserede.
- Gøre hjemmesiden mere imødekommende og intuitiv for medlemmer og udenforstående.

Sammenhængskraften i klubben
Vi vil fokusere på:
- At OK Melfar er en klub, hvor unge og gamle kender hinanden på kryds og tværs.
- At være en klub med attraktive tilbud til alle aldersgrupper.
- At de unges synspunkter har kort vej til bestyrelsen.
- At være en klub for både bredde og elite.
Derfor vil vi:
- Arbejde for et fælles samlingssted.
- Arbejde for samlende klubaktiviteter.

