Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for mødet torsdag den 07. dec. i klubhuset kl. 1830.
Forplejning Arne. Et eller andet til Kaffen.
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Fejl information pengekassen: de 117.000 kun én konto. Sammenlagt 151.000
Tilføjelser til dagsorden.
Ingen
1. Evaluering klubeftersyn.

Referat Bilag er sendt af Arne.
Spørgeskema? Link til Silkeborg spørgeskema
https://goo.gl/forms/2gLeSbZSSuPnNQSq2
Nyt hus Kommissorium(Peter H., Mette B., Helge)
Der kom ikke meget ud af spørgeskemaet om uddannelse. Vi tager det op igen lidt senere,
muligvis i form af spørgeskema ala Silkeborg OK.
Pt. mest mangel på stævneleder, stævnekontrollat, banelægger, ol.
Via diverse emails som Ole har modtaget tyder det på at vi får en arbejdsgruppe op at stå som
arbejder på klubhus, bestående af Peter H., Mette B. og Helge. Pt. ser vi mulighederne som
Overklit, nyt byggeri, eller en helt 3. mulighed, opgaven for gruppen bliver i første omgang at
komme med et oplæg til hvad de ser af muligheder.
2. Svend Jensen Prisen, Fundats
Bilag medsendt
Fundatsen er godkendt og underskrevet af bestyrelsen
3. Klubledermøde i Herning referat
OJ
DOF ser ud til i de næste pr at ville lægge mere fokus på ungdomsarbejde. På denne front er
RSOK pt. lidt foran mange andre klubber. Vi har 60 ungdomsløbere hvoraf ca. 35 er aktive.
På dette møde planlægges div. stævner rundt om også. RSOK har budt ind på DM
mellemdistance i 2019.
4. Møde med Mariager om bl.a. Hesselholt aftalen, Sport Ident m.m.
Aftalen bekræftes igen, hvornår laver vi/de træningsløb, hvad er der ellers af planer i området.
De har købt Sport Ident, vi ønsker lidt information om deres erfaringer med det.
5. Ny tagrende og Vandvarmer
Vi har fået ny tagrende foran på huset. Vandvarmeren bliver skiftet inden årets udgang.
6. 24 Jan. GF 2018

Budget 2018. Bilag talent og ungdom budget ønsker
Regnskab 2017.
Beretning 2017
Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse for voksne til 500kr.
Helle har noteret tal i forhold til regnskab.
Ole spørger Jan omkring tal markeret med rødt i Helles budget.
Ole spørger Anne og Jakob omkring tal markeret med rødt i Helles budget.
Mette står for regnskabet.
Beretning – Jubilæum, ungdoms og talent træning skift af træning, uddannelse, medaljer - Ole
laver klade.

7. Tilbud fra Helge om PP til GF. Kæmpetræerne i Sequoia, 24 slides 15 minutter.
Vi siger ja tak til tilbudet. Præsentationen skal ligge til sidst efter alt andet og det er valgfrit om
man vil blive eller ej.
8. Medlemstallet og pengekassen
Medlemstallet er 165 og 134.500 i pengekassen
9.Evt.
Udarbejdelse af bestyrelsens årshjul med datoer for søgning af fonte, kommune, mm.
Papirer med underskrifter i "den blå jura mappe"skal indskannes og lægges på en digital
bestyrelsesarbejdsplads, hvor også årshjul, budget mm. kan ligge, f.eks. dropbox. Ole sørger for
indskanning, Michael laver arbejdspladsen.
Vi spørger St. Binderup ved lejlighed om vi evt. kunne få lov at lave et t-løb i deres skove.
Vælderskoven (primært Rebild Bakker) må ikke bruges fra midten af 2017 og 2 år frem pga.
skovlukning til DM2019.
Ole tager følgende ikke-formandsopgaver med sig ud af bestyrelsen som Materiel passer,
Skovtroldetræner, Skole underviser, Stævne Operatør, Kiosk og Pølsemand, opfølgning af Find
Vej interesserede og måske medlems kartoteket(bestyrelses beslutning).
Næste mødedato torsdag den 4. januar 2018 kl.18:30 og forplejning Trine.

