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Referat for bestyrelsesmødet torsdag den 11. maj. i klubhuset kl. 1830
Forplejning Arne, Referat Michael
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Ok
Tilføjelser til dagsorden.
Punkt 9 tilføjet
1. Evaluering DM Sprint og Ultra Lang
Det er gået rigtig godt. Det var en lang weekend og mange havde lange dage, men der var stor
opbakning og stor ros fra deltagerne.
Tænk over ved senere lignende arrangementer at der ikke skal ske for meget andet i samme år.
I forhold til tidtagning var der lidt problemer med at få startlisterne klar til tiden så de kunne
komme på nettet. Yderligere var der internet problemer lørdag lige op til start. Om søndagen
var der problemer med at nogle brikker ikke blev korrekt aflæst og kom ind i systemet, selv om
løberen egentlig havde fået sin udskrift af tider. Dette gjorde det svært at sige hvornår
præmieoverrækkelsen skulle foretages, så en del manuelt arbejde med at lede brikker igennem
blev pludselig nødvendigt.
Der var kommentarer om at præmieoverrækkelsen lørdag var meget sent på dagen. Men dette
er svært at gøre så meget ved af hensyn til reglerne om at der skal være ophold mellem eliten
og resten.
2. Elizabet og Helges udtræden af BUU arbejdet. Husk evt. deres mail
Hvis det kun er hver 4-5 uge de skal være aktive kan de måske godt være med lidt endnu.
Der skal forsøges at samle en senior gruppe som kan stå for post udsætning og indsamling.
En delvis løsning kan være at slå skovtrolde og ungdomsgruppen sammen. På den måde kan de
bedste skovtrole indgå på niveau 2 og arbejdet i niveau 1 bliver mindre.
Der skal laves et møde med udvalgte personer som kan være en del af den gruppe som står for
ungdomsarbejdet.
Marco står for at planlægge baner og momenter, men har ikke noget med postudsætning og
indsamling at gøre. Han står for niveau 3 og 4.
Opgaverne som skal løses hver uge skal måske beskrives med korte "stillingsopslag" så vi har
noget at gå ud til evtuelle hjælpere med.
Kandidater til hjælp/ledelse: Bo Birk, Karsten (Sifs far), Søren og Lene Flyvbjerg, Morten og
Mads Kappel, Lasse, Jan, Anders
Anne vil gerne være med i BUU truppen som en slags koordinator, i ungdomsudvalget.
Måske tage ud til andre klubber omkring os og høre om hvordan de gør med ungdomstræning,
f.eks. Pan har fået ny træner og har efter sigende stor succes med det.
De ældste løbere i gruppen kan måske hjælpe til nogen gange med skovtroldene, f.eks. som
skygger og "mentorer" for de mindre.
Helge og Elizabeth skal melde ud nu at de ønsker at stoppe. Så lader vi det summe en smule og
hører hvad reaktionerne er. Anne snakker med Helge og Elizabeth om udsendelse af mail
omkring at de stopper.
Forældre samler poster ind.
Seniorgruppen til postudsætning: Otto, Jonna, Ole, Jette, Jane, Henrik (Snarlige kandidater:
Helmuth, Orla)
Der skal findes 2-3 voksne som kan være der hver tirsdag som holdepunkter/koordinatorer.

Ole, Anne, Lasse og Marko mødes i ungdomsudvalget og diskuterer sagen.
3. Familieturen aflyst
Aflyst
4. Prioritering af aktiviteter, Anne
Nogen aktiviteter kan måske neddrosles i en periode for at spare lidt på kræfterne.
Naturvandring og familieturen kan måske være kandidater for noget som ikke afholdes i 2018.
Plan for efteråret skal gennemgåes på næste møde.
Ole udsender listen over klubbens årlige arrangementer til best.
5. Naturvandring på Livø
Den skulle gerne køre.
Der er omtale i o-brevet og der bliver udsendt separat invitation snarligt. - Ole
6. Jubilæum i detaljer.
Invitations listen.
Jubi løb hvor og hvornår
Jubi reception tid og sted, Toastmaster drejebog
1 Bilag fra Helge og 2 bilag Indkøb og Ting der skal gøres.
Jubi fest aften
Bespisning m.m. priser
Helge vil gerne gennemgå drejebogen for dagen med bestyrelsen, mandag kl.20
Niels Foged står for Jubi-løb, både planlægning og postudsætning
Michael laver æresbevis
Michael køber glas, Ole sender mail med hvor mange
Mad bliver fra Arden frugt og grønt til både reception og aftenfest
Arne snakker med jubilæumsudvalget om manglende hænder til de sidste opgaver.
7. Vision for RSOK
Mission:
"Rold Skov Orienteringsklub er en klub der kendetegnes ved, at vi har det hyggeligt og sjovt
sammen. Der er plads til alle, og vi hjælper hinanden.
Vi har tilbud til alle - både orienteringstræning og sociale aktiviteter.
Der er et stort engagement i klubben der er baseret på frivilligt arbejde, og vi arbejder hele
tiden på at udvikle os - så vi bliver en endnu bedre klub for alle vores medlemmer!"
8. Medlemstallet og pengekassen
139 medlemmer + 19 friløbere + 5 passive
Der er yderligere en 10-15 personer som gerne vil have emails med tilbud fra os.
Pengekassen er svær at sætte tal på endnu idet DM regninger endnu ikke alle er betalt.
9. Møde med kompetenceudvalget
5 punkter, bumteknik, grov teknik, fin teknik, …
Elizabeth laver et A4 ark med enkel beskrivelse af de forskellige træningsteknikker som kan
sendes med ud til banelæggerne.
Træningsserien fra Walther bliver aktiveret.
Der skal uddannes flere i tidtagning.
Helge ønsker ikke at være med i kursusaktiviteter, Elizabeth kører videre og Trine hopper med
på sidelinjen.
Forslag om at klubbens seniorer står for NJ-dag
10. Evt.
Næste mødedato onsdag den 14. juni kl.18:30 og forplejning Anne.

