Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for mødet torsdag den 1. marts i klubhuset kl. 1900.
Forplejning Trine.
19.00 Møde med Stævneudvalget. Helge og Otto

Oplæg Helge

Se notat fra Helge og Otto
Spørgsmål til drøftelse med bestyrelsen
 Skal vi forsætte med de nuværende ”standard-løb” i form af hhv. Tømmermændsløb og
Rebild 2-Dages? (Udvalgets holdning er JA)
Bestyrelsen er enig
 Skal Rebild 2-Dages forsat indeholde MTBO? (Udvalget foreslår reduceret oplæg i antal
baner)
Bestyrelsen er enig. Forslag om at invitere de lokale MTB klubber, måske også til træningsløb
forud for stævnet.
 Skal vi forsat byde ind på DM-arrangementer – og med hvilken tidsmæssig cyklus (hvert
3-4 år er max. realistisk)? (Udvalget mener, at vi skal tage et DM så ofte som muligt)
Bestyrelsen er enig. Der bliver primært budt ind på Sprint, Classic, Mellem og Ultralang
 Skal vi forsøge at indgå i samarbejde med naboklub omkring at koble Midgårdsormen
2019 sammen med DM Mellem?. Nordkredsens terminsliste melder at det er svært at
afsætte Midgårdsormen til en arrangørklub og har spurgt RSOK herom. (Udvalget
mener vi skal sige NEJ TAK)
Vi melder ikke ind på Midgårdsormen.
 Skal vi gå med i Sprint-Cup fra 2019 i forbindelse med Skørping Bys jubilæum?. Og i de
efterfølgende år?. Og hvem ved noget om jubilæumsaktiviteten/sprintløbet?. (Udvalget
afventer bestyrelsens holdning hertil)
Michael forsøger at finde ud af hvornår der helt præcis afholdes jubilæum. Hvis det kan blive
en fredag/lørdag kan det passe fint sammen med sprint-cup, evt. som første løb til Rebild 2dages.

Forslag til beslutning i bestyrelsen
 Vi foreslår at udvalget bemyndiges til at varetage RSOK’s interesser i forhold til
anvendelsen af Rold Skov til løbsarrangementer, og at vi imødegår andre klubbers
ønsker om at bruge Rold Skov gennem forhandling og lobbyarbejde via NST og DO-F’s
Skovudvalg.
Det er godkendt!
 Vi foreslår at vi forholder os afventende i forhold til at påtage os NJ-arrangementer for
at lægge pres på NOU til at revurdere løbsprogrammet og påbegynde en
innovationsproces omkring udviklingen af stævnerne. Endvidere at man også
påbegynder en proces omkring udfasning/fornyelse af materiellet. NOU virker helt
stivnet og handlingslammet i forhold til at udvikle nordjysk orientering, hvilket
tydeliggøres af den stærke modstand overfor nytænkning og forslag. Vi har allerede
meldt ud, at vi ikke påtager os et NJ-arrangement i 2019, grundet DM-Mellem og R2D i
efteråret, ligesom RSOK p.t. står afventende i forhold til 2020 og senere.
Vi gør ikke noget i denne henseende før i 2019.

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Ok
Tilføjelser til dagsorden.
Punkt 11 tilføjet
1. Frivillighed og Facebook(møde i Skive i aften 1. marts)
Elizabeth
Elizabeth har noteret ændringer. Hun laver udkast på online skema, f.eks. Google Analyse. Der
skrives en god oplysende indledning til spørgeskemaet.
2. Find vej dagen
Opfølgningsløb efter find vej er på plads.

Mail fra Henrik

3. Ansøgning om ungdoms tilskud hos NSKK
Helle
NSKK = Nordjyske skovkarle klub
Det var uklart hvem der skulle sende ansøgninger til tilskud.
Ole klæder Helle på til at søge tilskudet og hun sender ansøgningen.
Ole sørger for at Helle ved hvornår der skal indsendes hvilke ansøgninger.
4. Medlems mandefald, status
Bilag
Trine laver en nyhed på hjemmesiden om hvor ufarligt ulvene er for os der færdes i skoven.
Klubben er blevet større og har flere medlemmer så et lidt større frafald anses for naturligt.
Alternativ/supplement til kursusundervisning kunne være at der ved træningsløb er en erfaren
løber som hver gang er klar til at bruge 15 min på at hjælpe nye. Dette kan gå på skift mellem
3-5 personer som skiftes til at være klar til undervisning.
5. T – løbs kalender på hjs. Og tilladelser
Der er styr på det

Trine

6. Årshjul opdateret
Trine arbejder på det til næste gang.

Michael el. Trine

7. NJ 2 dages, NJ lang og Divi turnering 6. maj
Elizabeth sender email/skriver på hjemmeside yderligere opfordring til deltagelse i div.
turnering som opfølgning på indlæg i o-brevet (udkommer ca. 18. marts). Dem som ikke er
fortrolige med o-service sender email til Ole eller Elizabeth.
8. Ny Hjemmeside
Michael laver nyhed på hjemmesiden med jobopslag til akut hjælp til at lave hjemmesiden for
klubben. Trine deler dette på Facebook også.
9. Ansøgning RSOKerne
Ansøgt om 220kr./kano, estimeret til 1800 kr.
Vi giver et tilskud på 220kr per kano, dog maksimalt 1100kr.
10. Medlemstallet og pengekassen 144 – 183 (sidste møde 166 – 138.5). Større
bevægelser: Stigning = kontingent indbetalinger, - forventet DOF kontingent 37 i marts.
Ok
11. Organisationsdiagram
Godkendt, bliver offentliggjort i næste nummer af O-brevet.
12. Evt.

Kommunikation i bestyrelsen – Ved meget vigtige emner som skal tages stilling til inden for kort
tid skrives VIGTIGT i starten af emnefeltet.

Punkter til næste møde
- årshjul med vigtige datoer i bestyrelsesarbejdet, herunder ansøgninger
- bestyrelsesdrev
Næste mødedato torsdag den 5. april kl. 19:00 og forplejning Elizabeth

