
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for bestyrelsesmødet tirsdag den 27. jan. i klubhuset kl. 1700. 

Forplejning: Ole, Referat: Michael  

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 

Ingen kommentarer 

Tilføjelser til dagsorden? 

Det tages under eventuelt 

1. Velkommen til nye, forretningsorden, mødedag og møde datoer. 

Ole orienterede om forenings- og forbundsstruktur mm.  

Næste mødedato: 24. februar, resten udsendes der Doodle for (Michael), der forsøges som 

udgangspunkt sidste tirsdag i hver måned, Juli og December undtages. 

2. Konstituering og opgavefordeling. 

Opgavefordeling - 1: Ole, 2: Henrik, 3: Minna, 4: Michael, 5: Hanne 

1. Skrive og udsende dagsorden, fastsætte B-møde datoer sammen med andre og lede 

bestyrelsesmøderne. 

Efter aftale, deltage i organisations møder: DOF repr. møder, NOU repr. møder, Nordkredsen 

ledermøder. Møder med forvaltningen. 

Kontakt til pressen, sammen med andre. 

2. Stedfortræder for formanden. 

Varetage ”find vej”  dagen. 

Faste poster i skoven med tilhørende kortsalg. 

Find vej + 

3. Via økonomi udvalg: Føre klubbens regnskab. Opkræve Kontingent. Betale løbende udgifter. 

Danne aktivitets kalender for banelægning og hjælpere + opfølgning. 

Indskrive skovtilladelser i SNS hjs. der svarer til kalenderen. 

Indskriver aktiviteten i RSOK hjemmeside kalender, rullende 4 - 6 uger frem. 

Tilskynde til nyheder på Hjs. 

Indskrive T – løb i den Nordjyske løbskalender. 

4. Vedligeholde hjemmeside RSOK. 

Vedligeholde hjemmeside Reb2Dages. 

Redigere O-brevet. 

Skrive og rundsende referater. + evt. Skrive korrespondance. 



5. Løbstilmelding åbne løb + godkende på O-service. 

Administrere Emit i udlån. 

Kontaktperson til aktivitetsudvalg. 

Michael sender T-løbs kalender fra sidste år til Minna til inspiration. 

Der skal diskuteres brug af startsteder. 

3. Evaluering generalforsamling 2015. 

Regnskabsform, budget og aktivitetsudvalg. 

Godt med visionsaften inden generalforsamlingen idet mange diskutioner allerede var taget på 

forhånd. 

Der er enighed om at fortsætte med nuværende regnskabsform uden at føre materiel ind til 

afskrivning. Der lægges ikke driftsbudget for den daglige drift, der overvejes hvorvidt der skal 

laves budget for DM i 2017. 

Aktivitetsudvalg eksiterer ikke endnu, der mangler pt. kandidater til at udfylde udvalget. 

4. Materiel. 

Er allerede diskuteret under punkt 3. 

5. Nøgleboks. 

Der anskafes nøgleboks som opsættes et sted på huset med kode hv or nøgle til huset findes 

for at fjerne udgiften til nøgler. 

6. Medlemstal og økonomi 

Siden generalforsamlingen har der været 5 udmeldinger og 5 indmeldinger, så medlemstal er 

det samme. 

7. Eventuelt. 

Ole fortæller lidt om rekruterings aktiviteten ved DOF akademiet hvor han var deltagende. 

Ideer fra Allerød OK (Gert Nielsen): Folder med bykort brugt til billedorientering, inklusive lidt 

info om stederne der besøges, lægges frit tilgængelig mange steder i byen. Det kunne være 

relevant for både Støvring og Skørping by når der er tid og kræfter til det. 

I september er der naturens dag, dette kan være relevant for os hvis ikke det koliderer med 

Rebild 2 dages.  

Gamle emit brikker skal forsøges at blive genoplivet med nyt batteri. 

Find vej opfølgning blev diskuteret med startsteder og datoer. Startsted den 21. flyttes til Store 

Økssø. 

Til orientering  unsendes plan for O-brevet udgivelser i løbet af året til bestyrelsen. 

Faste poster som står ved skolen skal opdateres til det nye kort, Henrik spørger Arne M om han 

vil påtage sig opgaven. 



MTBO løb forsøges planlagt hurtigst muligt så de kan komme med på træningsløbslisten. 

Der er et hængeparti med Find vej plus. Henrik forsøger at få lavet et udkast til dette. 

Ny sending af klubtøj forventes at komme i uge 8, der er bestillinger så medlemmerne samlet 

skal betale omkring 30.000 kr., klubbens tilskud var der ingen der havde tal for på mødet. 

 

Næste mødedato 24. februar og forplejning Henrik 


