
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for mødet onsdag den 16. aug. i klubhuset kl. 1830. 
Forplejning et eller andet til kaffen: Trine. 

 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 

Ok 

Tilføjelser til dagsorden. 

Ingen 

1. Vakant bestyrelsespost 

Anne ønsker at udtræde fra bestyrelsen idet hun, sammen med Jakob, har sagt ja til at være 

ungdomstræner. 

Anne er med her i August og September, og så regner vi med at Helle Buelund overtager 

posten som første suppleant, alternativt Heins som andne suppleant. 

2. Efterårsplanen, Trine (herunder sæson afslutnings dato?) 

På kalenderen på hjemmesiden skal tilføjes en ny farve til voksen træning. 

Sæsonafslutning den 9. december. 

Simon vil gerne lave et mange-post-løb i oktober efter Walthers træning slutter, Trine snakker 

videre med ham om det. 

3. Voksen træning og natløb. 

27 tilmeldte til voksentræning som starter i morgen. Walther introducerer natløb under 

træning og så er der mulighed for 4 natløb her i efteråret i nærområdet. 

4. Ungdoms afdelingen, Anne. 

Det starter på tirsdag kl16:45. Træningsteamet består af Marko på niveau 3, 4 og 4 lang. Anne 

og Jakob har niveau 1 og 2. Ole og Jette har stadig skovtroldene. Der er lige nu knap 40 løbere 

på listne over ungdomsløbere. Når ungdomsarbejdet kommer lidt i gang her i efteråret skal vi 

prøve at rekruttere lidt flere nye via diverse medier. 

5. Klubmesterskabet. 

Det var et godt arrangement. Resultatlisten kommer med i næste nummer af O-brevet. 

6. Senior gruppe etableret    Bilag. 

Gruppen er i gang, og post ind/ud er helt planlagt allerede. Det sociale i gruppen er stadig i 

startfasen. 

7. Rebild 2 dages 

Der er lige nu 20 tilmeldt på labyrint lørdag. 165 til division og 27 i den åbne del. Der er stadig 

10 dage til sidste tilmelding.  

Trine sender opfordring ud til alle om at deltage i R2D hvis ikke man har opgaver. Anne lægger 

det på Facebook. 

8. Klubeftersyn tema? Info fra Ole 

Klubeftersynet bliver den 25. oktober kl.19:00. 

Sæsonplan skal være klar inden. 

Emnet om divisionsmatch skal selvfølgelig op igen og det skal vurderes hvordan opbakningen 

nu er blevet til det. 

Skal familieturen fortsat eksistere, eller skal den helt væk eller bare holde pause? 



Modeller for fortsættelse af voksentræning efter Walthers slutter. 

Nyt klubhus. 

9. Budgetopfølgning, Anne 

Det ser rigtig godt ud. DM har genereret større overskud end ventet og resten følger rimeligt 

budget indtil videre. 

10. Projekt ”Nyt klubhus” ad hoc udvalg.   Bilag 

Dette kommer som væsentligt emne til klubeftersyn. Der skal skaffes billeder af alle de 

lokationer der indtil videre er i spil for at gøre det mere konkret. 

Kunne Peter Henneby måske stå i spidsen for sådan et udvalg. 

11. Medlemstallet og pengekassen 

148 aktive, 23 friløbere og 5 passive. På kontoen står pt. 187.000 kr. 

12. Evt. 

Gigantkort status: ca. 90 resterende 

Jubilæumsbog status: ca. 55 resterende (nogen er hos boghandleren og nogen hos Arne og hos 

Ole) 

Danmarks naturfredningsforening, Ole har aftale om tur rundt om Mossø på naturenss dag (10. 

september). Gigantkort sælges til deltagerne for 125 kr.  

Trine har arrangeret med skovløberne at medlemmer fra klubben kunne løbe gratis i november 

hos skovløberne og så kan de løbe gratis på nogen af vores løb. 

Ole skal afholde kursus på Skørping skole to torsdage, 75 elever i 7. klasse. Ida, Gertrud og 

Anna skal være hjælpetrænere. (Laura og Silja er også på det klassetrin) Efterfølgende vil Ole 

gerne gøre dem til hjælpetrænere i andre sammehæng også via et 2x4 timers DIF kursus i vores 

eget regi. 

Mail fra Gert Nielsen: Hvilke kurser kunne tænke os at få på DOF akademi planen til lørdag 13. 

januar 2018. 

 

 

Næste mødedato onsdag den 13. september kl.18:30 og forplejning Ole 

 


