19.12.2017.

REFERAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RSOK
Onsdag den 24. januar 2018 på KulturStationen kl. 19.00.
Klubben serverer kaffe, te, øl, vand og brød.
Antal deltagere: 23, Referat: Michael Niss

Dagsorden iht. vedtægterne:
1) Valg af dirigent.
Otto Møller er valgt, han takker for valget. Han konstaterer at der er indkaldt rettidigt til
generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

2) Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år.
Ved formanden Ole Jensen og udvalgs formændene.
Ole opsummerer kort den allerede udsendte bestyrelsesberetning.
Den største sæson nogensinde på flere fronter med DM afholdelse, afholdelse af 75 års jubilæum
og første DM guld til et RSOK medlem i fodorientering.
Klubben stiger stadig i medlemsantal.
Antallet af pressemeddelelser taler for sig selv (årets avisartikler var ophængt rundt om i lokalet).
Otto læser er uddrag fra beretningen om at bestyrelsen har besluttet at klubben nu meldes i
divisionsturnering og spørger om nogen har kommentarer hertil, dette er ikke tilfældet.
Helge melder fra arrangementsudvalget ang 2018 at det er et relativt beskedent år. Det skal
bruges til at samle kræfter til 2019, hvor klubben skal afholde DM mellemdistance. Nyeste
udfordringer fra Skov og Naturstyrelsen er at de i flere skovområder er pålagt at udleje mere til
jagt i områder vi normalt benytter os af, mere info efter møder i maj/juni.
Otto konstaterer at vi har holdt en del stævner i 2017, ingen kommentarer.
Der er tegnet en del kort og i forbindelse med DM stævet er hele Vælderskoven revideret af en
enkelt mand (Helge). Der er kun planer om få nytegninger i 2018.
Alle udvalgsmedlemmer takkes.
Beretningen er vedlagt som bilag 1.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
Ved kasserer Helle Buelund/Økonomiudvalget Mette Håkansson.
Mette står for forelæggelsen af det reviderede regnskab.
Det konstateres at der er stigende kontingentindtægter, delvist pga. kontingentstigning sidste år,
men mest pga. medlemstilgang.
Væsentlig årsag til nedgang i kortsalgsindtægter er at militæret slet ikke har brugt vores kort i
2017.
Aktivitetstilskud er steget betragteligt pga. mange unge i klubben.
Lidt nedgang i resultat for R2D pga. færre deltagere end tidligere og manglende MTBO.
Rigtig flot resultat for DM med resultat på 120.000 kr. Heri indgår tilskud fra Rebild kommune,
Spar Nord og Comwell med ca. 60.000 kr.
Velfærd er ret stor udgift, med det kommer også medlemmerne til gode på mange områder, bla.

Jubilæet har været en større udgift.
Der bruges en del penge på ungdom, men tilgengæld har der også været store tilskud til
ungdomsarbejdet fra bla. Rebild Kommune.
Et samlet overskud for året på 13.000 er opnået, hvilket er rigtig flot i et år hvor der er afholdt
jubilæum, især DM trækker flot op.
Revisionen har lavet stikprøvekontrol af bilag og havde ingen bemærkninger.
Ingen spørgsmål fra forsamlingen. Otto konstaterer at som revisor er det en stor fornøjelse at
revidere et så flot udarbejdet regnskab. Der er ca. 637 bilag i regnskabet i år.
Regnskabet er vedlagt som bilag 2.

4) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår følgende kontingent satser for 2018, så det årlige kontingent fastsættes
til:
børn op til 5 år kr. 10, 6 – 20 år kr. 300, Voksne kr. 500, passive kr. 120. Under dette punkt vil
bestyrelsen fremlægge et budget for 2018, til orientering.
Kommentarer til budgettet:
Udgiften til korttegning kan med rette tages fra det hensatte beløb til korttegning som fremgår af
regnskabet, hvilket vil hjælpe på driftsregnskabet og formuen; men ikke på likviditeten.
Der er pt. budgetteret med et underskud på 12.000 kr, efter korrigering mht. ovenstående falder
underskudet med 6000 kr. Bestyrelsen foreslår at der søges sponsorater til specifikke ting i løbet
af året.
Med en formue på 104.000 kr. er det ikke er et større problem med et enkelt år med et mindre
underskud.
GF stemte for, at det fortsat er en god ide at hæve kontingentet.
Bestyrelsen roses for et flot budget.
Kontingentsatserne foreslået af bestyrelsen er enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsens budget for 2018 er vedlagt som bilag 3, bemærk at ikke alle tal i regnskab for 2017
er de endelige i dette bilag.

5) Behandling af indkomne forslag.
Forslag bedes indsendt skriftligt eller mailet til bestyrelsen (formanden: joj@elvis.dk), senest 8
dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremlægger forslag om at give et arbejdsudvalg bestående af Peter Henneby, Mette
Byskov og Helge Søgaard, mandat til at undersøge mulighederne for nyt klubhus på baggrund af
vedlagte kommisorium (bilag 4).
Helge præciserer at det bliver en samlet analyse som kommer ud af fase 1 som afdækker
forskellige muligheder for klubhus. Først herefter kan fase 2 som vedrører realisering af en af de
afdækkede muligheder startes op. Det kan først ske efter en genralforsamling eller et
medlemsmøde.
Det kommenteres at der skal lægges stor vægt på hvordan finansiering skal skrues sammen.
Først når man har et godt gennemarbejdet projekt kan man søge penge til det.
Forslaget er vedtaget.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Ole Jensen, formand, blev valgt for 2 år i 2016, ønsker ikke genvalg.
Helle Buelund, kasserer, indtrådt som suppleant for Anne Riis, er på valg om 1 år.
Michael Niss, næstformand, blev valgt for 2 år i 2017, er ikke på valg.
Trine Friedrich, t-løbs plan, blev valgt for 2 år i 2017, er ikke på valg

Arne Mortensen, hus og materiel blev valgt for 2 år i 2016. ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Elizabeth Borchorst.
Ole går med til at fortsætte i 1 år for at få bestyrelsen fuldtallig.
Helge taler for at det skal italesættes at det ikke er farligt at sidde i bestyrelsen.
Elizabeth er valgt for 2 år, og Ole for 1 år.

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
I 2017 blev Helle Buelund valgt som første suppleant og Troels Andersen som anden
suppleant. Der skal vælges en ny suppleant.
Troels Andersen er valgt som 1. suppleant og Mette Flyvbjerg som 2. suppleant

8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Nuværende revisorer: Jette Jensen og Otto Møller.
Nuværende Suppleant Peter Henneby.
Jette Jensen og Otto Møller er genvalgt som revisorer.
Peter Henneby er genvalgt som suppleant.

9) Eventuelt. Herunder uddeling af Svend Jensen Prisen for 2018.
Der er tilsyneladende rod i datoerne der er meldt ud mht. divisionsturnering. Den 8/4 er for 1.
division, men 6/5 er korrekt for 2. og 3. division.
Svend Jensen Prisen gives i 2018 til Henrik Houmøller.
Blev medlem af klubben i 1979, der dengang hed Skørping Orienterings forening.
I 1985 blev Henrik valgt til bestyrelse hvor han blev næstformand, i 1987 avancerede Henrik til at
være formand, den plads bestred han i 4 år. Siden har Henrik løst utallige opgaver i klubben som
banelægger, bane kontrol, faste poster i skoven og i de seneste år har Henrik styret Find vej
dagene med sikker hånd og stor succes, det er nemlig her vi får nye medlemmer fra. Undervejs
har Henrik været Næstformand i yderligere 12 år(1991 – 1994 og 2007 – 2015), så han i alt har
været bestyrelses medlem i 18 år.
Virkelig godt præsteret og velfortjent at en ”sejtrækker” som Henrik hermed får Svend Jensen
Prisen.
Ole takker Arne for hans arbejde i bestyrelsen.
Ole Jensen bliver udnævnt til æresmedlem af klubben på baggrund af hans mangeårige indsats
for klubben.
•
Utrættelig og stor indsats for klubbens virke.
•
Gennem en meget lang årerække været en fremtrædende person i klubben.
•
Ole ER orienteringsløber, det er hans livsstil, han har dyrket sporten gennem 54 år
•
Blev i 1964 medlem af Aalborg Roklub hvor orienteringssporten ble brugt som
vintertræning
•
Med i RSOK 2 måneder efter genstart i 1978 (fra august)
•
Har siden bestridt stort set alle opgaver i klubben, udvalgsposter, stævneleder,
banelægger, korttegner, praktisk gris, materielansvarlig, skovtroldetræner, bestyrelsesposter,
formand
•
Med til at starte naturvandring, tømmermændsløb, ungdomstræning, skoleorientering,
samt forskellige rekrutteringsarrangementer
•
Meget kendt ansigt, deltager i så godt som alle t-løb, møder og stævner i klubben, samt

adskillige uden for klubben.
•
Bestyrelsesmedlem i samlet set 20 år, formand siden 2013
•
Fortsætter som meget aktiv på trods af at han ikke længere er formand eller med i
bestyrelsen. Materielbestyrer, Skovtroldetræner, Skole underviser, Stævne operatør, Kiosk og
pølsemand, opfølgning af Find Vej interesserede, samt medlemskartotek bestyrer.

--Udvalg der støtter og hjælper bestyrelsen:
Økonomi udvalg: Siden 2013 har Mette fungeret som regnskabsfører, Mette fortsætter endnu 1 år!
Aktivitetsudvalg: I 2017 er Majken og Anders blevet udpeget, udvalget supplerer sig selv. Primær opgave:
planlægge og bemande aktiviteter omkring klubture og være "indpisker" vedr. løbs deltagelse. Separat
medlem Lene, påsketurene. Separat medlem Hanne, klubmesterskaber.
Stævne udvalg og korttegning: I 2010 blev Helge udpeget som stævneleder for Rebild2Dages, NJ stævner
og Tømmermændsløbet. Øvrige medlemmer er Elizabeth, Otto, Ole. Rentegning Christian Peter og MTBO
kort Johan. Kortfiler Jonna, T-løb korttryk Otto.
Børn- unge- og talent udvalg: Anne, Jakob, Lasse, Elizabeth, Helge, Jan, Johan, Jette og Ole. Proff. træner
Marko Birk Nielsen.
MTBO udvalg: Ansa, Helmuth, og Johan. Og måske Trine, Majbritt og Mette Flyvbjerg.
Rekrutterings udvalg: Henrik og Ole.
Kompetence udvalg: Elizabeth, Trine og Ole.
Recource udvalg: Orla, Ole, Otto, Elizabeth, Helge, Henrik, Johan og Christian P.
Kommunikation O-brevet og PM: Redaktør Michael, Jonna, og Helge. Nina, Face Book.
Hus: Arne Mortensen, udpeget i 2012. Materiel: Orla og Ole, udpeget i 2017
--Meddelelser:
* ”Løberen", Vesterbro ved Cimbrertyren i Aalborg, sælger løbesko og kompasser.
Yder 10% rabat til alle medlemmer af Rold Skov OK.
* Møller Sport, net butik: www.mollersport.dk har stort udvalg i O-løbs udstyr.
Kommer til store stævner med salgsvogn.
* Friliv, Juelstrup Parken, 9530 Støvring, 20 % til alle medlemmer af Rold Skov OK.

Bilag 1

Rold Skov OK
www.roldskovok.dk
05.01.2018.

Bestyrelsens beretning for 2017.
Måske den største sæson i RSOKs 75 årige historie!
Og historien er velbeskrevet i det flotte Jubilæums skrift, der sammen med gigant
kortet og receptionen blev en flot dag.
Igen i 2017 kan vi se tilbage på mange flotte resultater, ude fra set måske ikke
særligt stort, men i vores egen lille verden er det resultater er der større end
nogensinde, især Sofies DM guld, det første løber DM i RSOK. Flot stor både
medlemsfremgang fra 154 til nu 166. Stævnerne og økonomien har det også godt
selvom 2017 blev året med det største forbrug af kroner. Det kan vi være både stolte
af og tilfredse med!

Medaljetagerne i Rold Skov OK!

Ungdomsløberne scorede igen i år adskillige medaljer. Sofie Flyvbjerg blev Dansk
Mester i D 10-12, med guldmedalje om halsen. Stafetholdet Ida Riis Madsen, Gertrud
Riis Madsen og Laura Bobach hentede en DM bronzemedalje i klassen D12-14.
For fjerde år i træk blev Ansa Dansk Mester i MTBO orientering i klassen dame 65 og
Wold Cup samlet, flotte præstationer. Johan scorede
en WM guldmedalje i MTBO master series H35.
De Nordjyske mestre:
Blandt nattens seje løbere, blev Mathias Veggerby Jensen Nordjysk Mester på sin
bane H14(i samme tid som Christoffer Bobach, AOK). Nordjysk Mester på langbane
blev Gertrud Riis Madsen mester på bane D14-20, og Villiam Dalsgård Christensen
vandt Åben 4. I den Nordjyske Stafet havde vi vindere på 3 baner: H/D 12 blev
vundet af Andrea Ebert Svenningsen, Asta Kappel Jensen og Sofie Flyvbjerg. H/D 1314 blev vundet af Silja Ebert Svenningsen, Matilde Andersen-Otte og Laura Bobach. I
Åben klasse vandt Mathilde Bobach, Mathilde Krog-Hansen og Peter Bobach.
Nordjyske mestre på dagbane vandt: Asta Kappel Jensen D-12, Gertrud Riis Madsen
D13-14, og Ida Riis Madsen D 15-16. Vores sidste nye medlem Gustav Zeithen, vandt
sin klasse B14

Skovtrolde, Ungdomsløbere og talenter.
Det står klart, at medaljerne først og fremmest er skabt af målrettet arbejde i
ungdoms afdelingen, det er et resultat af ungdomstræningen hver tirsdag og andre
trænings aktiviteter. Den største forandring i ungdomsafdelingen indtrådte i august
da Anne og Jakob sagde ja tak til at overtage ungdomstræningen. Stor tak til
Elizabeth og Helge for at få ungdoms afdelingen etableret og drevet siden 2015.
Ungdoms afdelingen består i dag af 3 niveauer, Skovtrolde, ungdom og talenter, der
træner hver tirsdag på hvert deres niveau. I alt møder der 35 – 40 unge, samt 6
trænere og en solid forældre gruppe. Desuden har en gruppe RSOKkere(60+) sagt ja
til at bringe poster ud og hjem fra skoven, tak for en stor hjælp.

Uddannelse og Organisation.

Uddannelsen i Rold Skov OK følger 2 spor. Det O-tekniske som handler om hvordan
man bliver bedre til at finde vej uden bom og så LEDER sporet der handler om alt fra
banelægning til stævner, kontrol og beregning og til udvalg og bestyrelses poster.
To gange i 2017 har vi haft bud efter Forbundsformand Walther Rahbek. Walther
lavede et Bestyrelses seminar hvor vi fik gennemdiskuteret organisationen og
etableret en række udvalg til hjælp for bestyrelsen. I Efteråret lavede Walther så 8
voksen træninger med fokus på detaljer og eftersnak. Desuden tilbød Simon et sjovt
og lærerigt mange-post natløb i Bakkerne.

Stævnerne.

Det altoverskyggende stævne i Rold Skov OK var klubbens første dobbelte Danske
Mesterskab, om lørdagen Sprint DM i Støvring og om søndagen DM Ultra lang i Rebild
Bakker - Vælderskoven. De suveræne banelæggere var til sprinten Jan Scheel og
Søren Flyvbjerg og kontrol Keld Sønnichsen, Pan. Til ultralang havde vi overtalt John
Dalsgaard og Frode Mogensen, begge St. Binderup, til at håndtere. John modtog
senere banelægger prisen. Stævneledelse blev lige så suverænt styret af Johan
MacLassen og Helge.
I september fortsatte vi med det snart klassiske R2D og sidst men ikke mindst
Nordjysk Mesterskab Dagbane, Stævnerne har igen givet et rigtig flot økonomisk
resultat. Takket være alle jer der er her og mange andre hjælpere der trofast stiller
op.

Træningsløb eller lørdags motion, næste hele året, i alt 30.

Til vores træningsløb har der i 2017 gennemsnitligt været 34 løbere, i alt ca. 1020
løbere. (sammenligning 960 i 2013, 1142 i 2014, 1400 i 2015 og 1200 i 2016).
Hertil kommer ca. 550 starter i BUU ungdoms løbere til tirsdags træninger. Tak til de
mange banelæggere og hjælpere der helt sikkert mærker den stigende deltagerantal
ved indskrivnings bordet.
En særlig tak til Jonna for at styre udleveringen af kortfiler og til Otto der trofast
uge efter uge har printet løbs kort og instruerer og giver råd til flere nyere
banelæggere i brug af banelægger programmet Condes, som nu er version 9.

Find vej i Rold Skov den 29. april.
Endnu en gang havde bestyrelsen valgt at deltage i den landsdækkende "Find vej dag",
der er sponsoreret af Nordea fonden. Og igen havde vi mange gæster på
Vedstedskovhus hvor Henrik styrede dagen sammen med et hjælperhold. Tak til
Henrik og hans hjælpere. Det er bl. a. herfra vi rekrutterer nye medlemmer Det var
helt klart familiernes dag og vi var begunstiget med godt vejr.

Naturvandring
Var i 2017 henlagt til Livø, hvor en veloplagt og meget vidende Kjeld Thomsen
berettede om Øens historie og fremtid. Stor tak til Kjeld.

Det traditionsrige Sankt Hans bål, for 26. gang!

Jane Håkansson havde indbudt til Sankt Hans bål. ”Jubilæums Skjoldet” er nu fast
monteret i carporten hos Jane. Der var grill-hygge og snak. Sankt Hans bålet blev
tændt med lidt besvær og midsommervisen sunget. Tak til Jane for en hyggelig aften,
vi er mange der er glade for at du fortsat vil invitere os. I 2018 er vi inviteret til bål
og grill igen.

Klubeftersynet 2017!

22 veloplagte medlemmer lyttede og stillede spørgsmål til aktuelle temaer som
aktivitetsplanen 2018, Stævne aktivitet, Sociale aktiviteter, Klubtilskud til løb, evt.
Efter flere års tøven har bestyrelsen besluttet at RSOK melder sig ind i 3. division,
forventningerne hertil er at vi stille med ca. 25 løbere pr. turnerings søndage i alt 4.

Sæsonafslutning og Juleafslutning ungdom.

Vores traditionsrige sæson afslutning blev i 2017 aflyst pga. manglende turleder.
Børne og ungdom havde en afslutning med først et løb ved Hallen og efterfølgende
spisning og uddeling af præmier.

Tak til alle jer frivillige der har givet en hånd med ved Jubilæum,
Stævner og daglige aktiviteter.
Bestyrelsen

---

Udvalgs Beretninger 2017
Presseafdelingen
Udvalget er enmandsbetjent af undertegnede! Herudover har formand Ole varetaget pressefunktionen i
perioden august-september.
Profilering af klubben er vigtig af flere årsager. Dels bliver klubben synlig i offentligheden, hvilket medvirker at
vore aktiviteter opfattes som udviklende og positive, og dels kan det på lidt længere sigt medvirke til at nye
medlemmer melder sig ind i klubben.
Men det har også en betydelig effekt i forhold til Rebild Kommunes politikere og embedsmænd, som dermed
får et bredt kendskab til klubbens virke. Noget som har stor betydning, når vi henvender os med
anmodninger om økonomisk støtte, eller drøfter udvikling af fælles projekter.
Vedr. 2017:
Tophistorierne har været DM Sprint/Ultralang og klubbens 75 års jubilæum, foruden at vore ungdomsløbere
altid er en ”god historie”. Omkring årsskiftet 2016/17 fik ungdomsarbejdet forsiden på DOF’s medlemsblad
samt 3 sider inde i bladet.
Antallet af bragte fotos er markant større i 2017, hvilket skyldes at vi havde besøg af en journalist 3 gange,
samt at klubbens presseafdeling nu konsekvent sender 2-3 fotos pr. pressemeddelelse af omhyggeligt udvalgt
fotos, der signaler personer eller en bestemt stemning.
Pressemeddelelser sendes til hhv. Nordjyske, Vores Avis og i lidt mindre omfang til Rold Skov Bladet (ejet af
Nordjyske!), hvilket har resulteret i følgende eksponeringer:
2015
15 pressemeddelelser afsendt
27 eksponeringer/artikler/omtale

36 fotos bragt i medierne
2016
18 pressemeddelelser afsendt
43 eksponeringer/artikler/omtale
52 fotos bragt i medierne
2017
3 journalistbesøg (Tømmermændsløb i Tingbæk Kalkmine, DM Sprint/Ultralang og 75 års jubilæum)
18 pressemeddelelser afsendt
49 eksponeringer/artikler/omtale
86 fotos bragt i medierne
I 2018:
Arbejdet med udsendelse af PM planlægges at forsætte med uformindsket styrke
Skørping, januar 2018
Helge Søgaard, Pressechef

2017 Beretning
Arrangements- og Stævneudvalget
Stævneudvalget har i årets løb bestået af:




Otto Møller (udvalgsnæstformand)
Helge Søgaard (udvalgsformand).

Udvalget arbejder med at indplacere RSOK på Dansk Orienterings-Forbunds og Nordkredsens terminslister
således, at vi tildeles interessante og relevante løbsarrangementer, varetager relationerne til Naturstyrelsen
og ansøger om skovtilladelser til vore egne løb (både skovtilladelser og anvendelse af
stævnepladser/parkeringsarealer) og især med at finde stævneledere, banelæggere, kontrollanter og andre
funktionsledere ved klubbens løbsarrangementer.

Udvalget arbejder med en meget lang tidshorisont, det udgør en væsentlig del af klubbens indtægtsgrundlag
og involverer en stor del af klubbens ressourcer. Derfor gen-fremsætter udvalget ønsket om en snarest
strategisk dialog med bestyrelsen om omfang og ambitionsniveau for klubbens løbsarrangementer på
længere sigt.

Klubbens løbsarrangementer i 2017:

Nytårsløbet i Oplev Krat/Thingbæk Kalkmine, den 1. januar:
Stævneleder – Helge Søgaard
Banelægger – Otto Møller
Sæsonpremiere for 19. gang og en verdenspremiere på nyt kort over Thingbæk Kalkmine og Oplev Krat.
169 deltagere, hvilket var ny rekord med baggrund i tilbuddet om at løbe inde i kalkminen.
Overskud ca. kr. 7.600.

DM Sprint og DM Ultralang i Støvring og Rold Skov Vælderskoven/Rebild Bakker, den 22-23. april
Stævneleder – Johan MacLassen og Helge Søgaard
Banelæggere – Søren Flyvbjerg/Jan Scheel og John Dalsgaard
Klubbens første DM-arrangement i samarbejde med Rebild Kommune.
En betydelig mundfuld, men et dobbelt stævne som blev afviklet på bedste vis og med mange roser fra
deltagerne. Arrangementet er flere gange blevet omtalt som årets bedste og som standardsættende for
forbundets DM-arrangementer, der tidligere har været noget svingende i kvalitet.
Overskud ca. kr. 117.000 incl. tidligere modtagne sponsorindtægter kr. 55.000, som har været aktiveret i
klubbens regnskab, men nu indtægtsført over arrangementet.

Rebild 2 Dages i Rold Skov Vælderskov/Rebild Bakker, den 1-2-3. september:
Stævneleder – Henrik Houmøller
Banelæggere – Carsten Clemmensen og Helmut Hilden
Klubbens traditionelle weekendarrangement med mellemdistance labyrint og klassisk. I år kun med o-løb, da
MTBO var fravalgt.

Et meget velgennemført stævne, med Henrik som stævneleder og mange relativt nye kræfter i spil.
Overskud anslået kr. 20-25.000 (beløbet er ikke kendt p.t., men vil fremgå af regnskab for 2017)

NJ-Dag i Rold Skov Nørreskoven, den 29. oktober:
Stævneleder – Peter Henneby
Banelægger – Helge Søgaard
Nordjyske mesterskaber i dagorientering.
Et mindre stævne med Peter som ny stævneleder. Fint afviklet til trods for at banelæggeren var på ferie på
selve løbsdagen. Relativt få deltagere, hvilket er en problematik som skal tages med Nordjysk O-Udvalg
(NOU).
Overskud anslået kr. 2-3.000. Et beløb der økonomisk er uden betydning grundet de nuværende
afregningsregler med NOU.

Klubbens løbsarrangementer i 2018:

NJ Stafet i Rold Skov Mosskov (området syd for Skørping Skole), den 10. maj:
Arrangementet afvikles af Nordjylland Skovkarleklub med deltagelse af de RSOK medlemmerne, der er
optaget i denne lukkede kreds.
RSOK’s Arrangementsudvalg har alene varetaget skovtilladelsen, og engagerer sig ellers ikke i den praktiske
afvikling.

Rebild 2 Dages i Rold Skov Nørreskoven og Mosskov, den 15-16. september:
Stævneleder – ikke fastlagt p.t.
Banelæggere – ikke fastlagt p.t.

NJ Klubdag i Rold Skov Mosskov, den 4. november:
Stævneleder – ikke fastlagt p.t.

Banelægger – ikke fastlagt p.t.
BEMÆRK ENDVIDERE:
Klubben er i 2019 arrangør af DM Mellem, den 31. august.
Skørping, januar 2018
Otto Møller

Helge Søgaard

Udvalgsnæstformand

Udvalgsformand

2017 Beretning
Kortudvalget
Kortudvalget har i årets løb bestået af korttegnerne:












Elizabeth Borchorst
Arne Mortensen
Ole Jensen
Otto Møller
Henrik Houmøller
Johan MacLassen (speciale: MTBO-kort)
Christian Peter MacLassen, Tromsø, Norge (speciale: rentegning og kortdesign) samt
Helge Søgaard (udvalgsformand).
Endvidere er Kell Sønnichsen, OK PAN Aarhus, tilknyttet udvalget som korttegner og
rentegner af klubbens sprintkort.
Endvidere har vi et klubsamarbejde med Jørn Blom, korttegner i MFOK, vedr. vedligehold af
Rold Skov Hesselholt.

Udvalget arbejder efter en dynamisk flerårsplan, der sikrer at klubbens store kortportefølje vedligeholdes ved
løbende revision ca. hver 2-3 år, samt at nye interessante områder nytegnes. Målsætningen er, at vi altid har
nye og opdaterede kort til vore løbsarrangementer, træningsløb, ungdomstræning og klubbens mange andre
aktiviteter.

Det har resulteret i følgende opgaver i 2017:

Revision af kort:







Støvring By. A3 1:5.000 revision. Anvendt til DM Sprint.
Rold Skov Vælderskoven/Rebild Bakker, A3 1:10.000 revision. Anvendt til DM Ultralang
Rold Skov Nørreskoven, A3, 1:10.000, revision. Anvendt til NJ Dag-2017.
Rold Skov Mosskov (N-del), A4, 1:10.000, revision. Anvendt til NJ Dag 2017
Rold Skov Hesselholt (v/MFOK), A3, 1:10.000, mindre revision. Anvendt til MFOK-løb 2017

Nytegning:

 Ingen, grundet omfattende revisionsprojekter (Alene revisionen af Rold Skov Vælderskoven
har krævet 279 arbejdstimer (knapt 8 arbejdsuger) i terræn, foruden et tilsvarende antal
timer til rentegning!!!!!)
Økonomi:
Udvalgets økonomi er forsat udgiftsneutral, idet udgifter til grundmaterieler (COWI-kurver, luftfoto og
fotogrammetrisk udtegning), samt rentegning, tegneplast, tegneblyanter m.v. afholdes over en 3-årig
bevilling fra Rebild Kommune.

I 2018 planlægges følgende opgaver:

Revision af kort:








Rold Skov Mosskov, A3, 1:10.000. Anvendes til R2D-2018.
Bælum Sønderskov, A4, 1:5.000. Anvendes til træningsløb.
Skørping By Pedersmindebakkerne, A4 1:5.000. Anvendes til træningsløb og u-træning.
Skørping By Kulturstationen, A4, 1:5.000. Anvendes til træningsløb og u-træning.
Skørping By Sanatoriet, A4, 1:5.000. Anvendes til træningsløb og u-træning.
Skørping Skole, A4, 1:2.500, Anvendes til træningsløb og u-træning.

Nytegning:

 Rold Skov Kærlighedsskoven og Brokmose (syd for Hesselholt), A4, 1:5.000. Anvendes til
træningsløb.
 Terndruplund A4, 1:1.000. Anvendes til skole-o og træningsløb.

Skørping, januar 2017

Helge Søgaard
Kortudvalgsformand

---

Udvalg der støtter og hjælper bestyrelsen i 2018:
Økonomi udvalg: Siden 2013 har Mette fungeret som regnskabsfører, Mette fortsætter endnu
1 år!
Aktivitetsudvalg: I 2017 er Majken og Anders blevet udpeget, udvalget supplerer sig selv.
Primær opgave: planlægge og bemande aktiviteter omkring klubture og være "indpisker" vedr.
løbs deltagelse. Separat medlem Lene, påsketurene og U-1 crew. Separat medlem Hanne,
klubmesterskaber.
Stævne udvalg og korttegning: I 2010 blev Helge udpeget som stævneleder for Rebild2Dages,
NJ stævner og Tømmermændsløbet. Øvrige medlemmer er Elizabeth, Otto, Ole. Rentegning
Christian Peter og MTBO kort Johan. Kortfiler Jonna, T-løb korttryk Otto.

Børn- unge- og talent udvalg: Anne, Jakob, Lasse, Elizabeth, Helge, Jan, Johan, Jette og Ole.
Proff. træner Marko Birk Nielsen.
MTBO udvalg: Ansa, Helmuth, og Johan. Og måske Trine, Majbritt og Mette Flyvbjerg.
Rekrutterings udvalg: Henrik og Ole.
Kompetence udvalg: Elizabeth, Trine og Ole.
Recource udvalg: Orla, Ole, Otto, Elizabeth, Helge, Henrik, Johan og Christian P.
Kommunikation O-brevet og PM: Redaktør Michael, Jonna, og Helge. Nina, Face Book.
Hus: Arne Mortensen, udpeget i 2012. Materiel: Orla og Ole, udpeget i 2017
Ny Projektgruppe ”Nyt Klubhus”: Mette Byskov, Peter Henneby og Helge.

--Meddelelser:
* ”Løberen", Vesterbro ved Cimbrertyren i Aalborg, sælger løbesko og kompasser.
Yder 10% rabat til alle medlemmer af Rold Skov OK.
* Møller Sport, net butik: www.mollersport.dk har stort udvalg i O-løbs udstyr.
Kommer til store stævner med salgsvogn.

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

27. december 2017

Kommissorium

Vedr. Nyt klubhus til Rold Skov Orienteringsklub (RSOK)

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af følgende medlemmer af klubben:




Mette Byskov
Peter Henneby
Helge Søgaard

Arbejdsgruppen har til opgave at afsøge mulighederne for et nyt/andet klubhus til RSOK, som erstatning
for det nuværende beliggende Mosevej i Skørping.
Opgaven indebærer en identifikation af mulighederne og opstilling af fordele og ulemper ved et antal
muligheder med henblik på, at skabe et beslutningsgrundlag for en senere eventuel realisering af et
klubhusprojekt.
Opgaven indebærer:
 Geografisk afgræsning for lokalisering af klubhuset
 Drøftelse med Rebild Kommune, Naturstyrelsen og evt. andre relevante organisationer for
vurdering af dennes medvirken, såvel praktisk som finansielt
 Identifikation af potentielle fonde eller andre tilskudsmuligheder, som er relevante at bringe i spil
ved en realisering af projektet
 Vurdering af fordele/ulemper ved ejerskab eller leje af faciliteter
 Vurdering af fordele/ulemper vedr. sameje eller deling af faciliteter med anden (idræts)forening
 Identifikation af potentielle lokaliteter, som kan overtages eller ombygges til formålet
 Kort beskrivelse af mulighederne for at bygge nyt, herunder potentielle placeringsmuligheder
Opgaven afgrænses af følgende parametre:
 Arbejdet skal være afsluttet senest 1. maj 2018 og indeholder en prioriteret indstilling til det
eventuelle videre arbejde – fase 2 - herunder en procesplan.

 Arbejdsgruppen fremlægger resultatet af dens arbejde ved en skriftlig rapport til bestyrelsen, evt.
suppleret med en mundtlig præsentation heraf.
 Arbejdsgruppen skal alene belyse muligheder, men ikke foretage sig praktiske handlinger i forhold
tilladelser, tilskudsmuligheder eller andre forhandlinger – udover ovenstående sonderinger – med
myndigheder m.fl.

Godkendt af RSOKs bestyrelse

Sted:

Dato:

