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Info møde om Seminar: Aktivitetsudvalget – Stævneudvalget – BUU udvalget – 
Kommunikations udvalget. 
(Stævne udvalget vil drøfte stævner fremad.) 
 

Alt er åbent for diskussion. 
Marko mangler i børn og unge udvalget, han er lønnet men bør stå som træner. 
Kompetenceudvalg = uddannelsesudvalg 
Aktivitetsudvalget: 

- Walther har tilbudt en træningsrække i foråret på 6-8 gange. 
- T-løbs kalenderen ligger indtil videre hos Trine i bestyrelsen 
- Under sociale begivenheder skal Tømmemandsløb, og R2D flyttes til stævneudvalget. 
- T-løb med momenter bør fordeles og koordineres sammen med t-løbs kalenderen. 

Dette passer fint ind i kompetenceudvalget. Det bør stå under t-løb i kalenderen de 
dage hvor der er oplæg, f.eks. kl.12:30 eller 12:45. 

- Konkurrence aktiviteter, samlet deltagelse i andre klubbers stævner, mangler i 
udvalget. Koordinering af dette skal foregå via Facebook. 

- Punkter under udvalget: 
o Tam tam omkring åbne løb 
o Sociale begivenheder 
o Senior gruppe, det skal undersøges hvor stor interessen er 

Kompetenceudvalget: 
- Punkter under udvalget: 

o T-løbs kalender 
o T-løb momenter 
o Træningsaktiviteter for voksne 
o Flere IT kyndige 

Kommunikationsudvalget: 
- Punkter under udvalget: 

o Hjemmesider 
o O-brevet 
o Pressemeddelelser 
o Facebook  
o Folder om primære klubopgaver 
o Ugebrev? 

- Der skal gøres en indsats for at få gang i Facebook siden. 
- Ugebrevet er en stor opgave at lave, men rart at få. Facebook eller hjemmesidens 

kalender kunne også bruges i stedet. 
- Tilo Stoltsenburg, Signe Tange kandidater på IT kompetencer 

Stævneudvalget: 
- Ok 

Resourceudvalget: 
- Punkter under udvalget: 

o Hus 
o Materiel 
o Korttegning 



- Peter Bobach, Heins Rye Madsen kunne være udvalgskandidater pga. større klubhus 
- Korttegnere skal skrives på: Elizabeth, Ole, Henrik, Otto 

Rekrutteringsudvalget: 
- Punkter under udvalget: 

o Find vej 
o Skoleaktivitet(er) 
o Virksomhedsevent(s) 

- Zanni Evert Jacobsen (gymnasielærer) som udvalgskandidat 
Børne og ungeudvalget 

- Punkter under udvalget: 
o Ungdomstræning 
o 6 talent samlinger årligt 
o Talent kraft center for Nordjyske talenter 

- Lasse Svenningsen skal være sort på listen 
- Emily Sommerset potentiel kandidat 

MTBO udvalg 
- Punkter under udvalget: 

o Tilrettelægge og gennemføre 6-8 MTBO T-løb årligt 
o Koordinere MTBO aktiviteterne ved R2D i samarbejde med stævneudvalget. 

- Majbritt Gude som udvalgskandidat 
- Teksten bør være grøn. 

 

 
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde? 
Ok 
Tilføjelser til ordinær dagsorden? 
Ingen 
 

1. Evaluering Ledelses Seminar 
Det var godt. 

2. Interne kurser, intro, videregående m. m. 
6 deltagere til intro kursus, 12 deltagere videregående. Intro kursus vil blive gentaget for 5-6 
deltagere 

3. Rømning af Overklit. Møde med SNS. 
Møde med SNS i næste uge, ingen afklaring endnu. 

4. Udvalg nedsættes. Overklit som klubhus? 
Representant fra RSOK, skiklubben og MTB klubben.  

5. 6 Kandidater til præmiering den 16. maj kl. 19 i Nørager. 
Ok. Kandidater har fået invitation fra kommunen 

6. Ny bevilling fra Velux Fonden 
Der er bevilget maks. 15.000 kr. til en A3 printer samt en computer til primært stævne brug. 

7. Ny bevilling fra ”rig onkel”. 
16.000 kr. fra noget MTBO relateret i Aalborg. 

8. Smuk Kvindeløb arrangør? 
Det er ikke noget vi er interesserede i 

9. Medlemstallet og pengekassen 
148 medlemmer, 255.000 på kontoen men der er ikke afregnet kontingent til DOF endnu. 

10. Evt. 
Forslag om ikke at have crew fest efter DM, men i stedet have jubilæumsfest. 
 
 
Næste mødedato torsdag den 20. april kl. 18:00 og forplejning Michael. 
 


