Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for bestyrelsesmødet torsdag den 20. april i klubhuset kl. 1800
Forplejning Michael, referat Michael
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Ok
Tilføjelser til dagsorden.
Punkt 12 tilføjet.
1. Fuldmagt underskrifter,
Ok
2. Evaluering infomøde Bestyrelsen-Udvalgene. Kulturstationen
Det gik godt.
3. Jubilæum, overordnet.
Bilag 01 Program
Jubi løb hvor og hvornår
Jubi reception tid og sted
Bilag 02 Praktisk R
Jubi fest aften hvor og hvornår
Bilag 03 Praktisk F
Invitations listen. Mail eller post.
Arne har sendt bilag
Indstiftelse af ”Svend Jensen Prisen”. Fundats
Bilag 51 udkast
Udnævne Æresmedlem
Tildele Svend Jensen Prisen
Jubilæumsløb, spørge Helge om han vil lave et løb med spørgsmål som for et års tid siden med
klubviden. Han kan få hjælp af Trine.
Reception skal være umiddelbart efter jubilæumsløb. Løb kl.10-11, reception kl.11-13.
Ole har skaffet partytelt fra Blendstrup i alt 90 kvm, 6x15m (5 sektioner) til reception, sættes
op overfor klubhuset. Lys nødvendigt?
Højtalere og mikrofon til reception.
Festen bliver i den store sal på kulturstationen.
Invitationer skal ud hurtigst muligt, Trine laver et udkast.
Forslag om Peter Henneby eller Helge som toastmaster.
Legeområde til børn etableres til festen.
Til spisning skal der være et hold som ikke er fest deltagere, til at sørge for tag-selv-bordet
Arne og Ole går videre med ovenstående punkter.
Jane Håkonsson udnævnes til æresmedlem.
Fundats til Foto-Svend Prisen tages op igen senere. Jonna bliver modtager af prisen i år.
Gigantkortet udlevers til alle medlemmer samt udvalgte receptionsdeltagere.
4. Møde kommunikations udvalget.
Anne
Der er nu etableret en process for hvordan meddelelser i pressen bliver linket til på Facebook.
Der er nu løbende opslag og billeder på Facebook siden og nu sker der en del på siden også
med feedback fra brugere.
Ønsker og behov for ny hjemmeside. Der skal afholdes et møde om hvad der skal ske med
siden, Anne inviterer.
Anne gør Michael og Trine til administratorer af Facebook siden.
5. Møde Aktivitets udvalget

.

Ole

Anders, Maiken, og Hanne er nye medlemmer af aktivitetsudvalget.
Indtil videre er familieturen sat i gang.
Skt. Hans og klubmesterskab er nogenlunde definerede, men der skal laves invitation til det.
6. Aktivitets tilskud kommunen kr. 14.000.
Dejligt
7. Tilskud til Jubilæumsbog kr. 4.000 fra NOU
Tommel-op
8. DOF kontingent 2017, kr. 34.000.
Ok
9. Trail løb, en rekrutterings mulighed? (Bo Birk)
Det kan overvejes senere, men vi gør ikke noget nu.
10. Info om Overklit huset og Bunker 1.
Vores materiel er nu i Bunker 1, alt er væk fra Overklit.
11. Medlemstallet 148 og pengekassen
Beløbet på kontoen er pt. urealistisk stort pga. startafgifterne til DM er indbetalt.
12. Klubbens vision
Vi tager den op igen på næste møde og får den færdiggjort.
13. Evt.
Efter DM holder Trine møde med Elizabeth ang. træningsmomenter i kontekst af
kompetenceudvalget.
Tilbud fra Walther om kursusaftener kan måske drejes lidt mere over o-teknik hvis det er
muligt. Trine snakker med ham.
Næste tøj bestilling, kommer med i næste o-brev
Klubtilskud på 150 kr. til bluse/jakke i klubfarve og klub tryk.
Klubtilskud på 100 kr. til hue i klubfarve og klub tryk.
Der kan købes op til 4 af en del på lager.
Der er en ny klub i byen som hedder Skovløberne. Et samarbejde kunne være en mulighed?
Næste mødedato torsdag den 11. maj kl.18:30 og forplejning Arne

