
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 
 

Referat for mødet torsdag den 3. april i klubhuset kl. 1900 
Forplejning Elizabeth 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Ok 
Tilføjelser til dagsorden. 
punkt 11-12 tilføjet 
 

1. Evaluering Frivillighed, næste skridt.   Elizabeth 
Elizabeth sender resultatet til bestyrelsen digitalt. 
Elizabeth skriver om medlemsundersøgelsen i næste o-brev. 
Der er 10 som gerne vil være intruktører, de kobles på træningsløb med 1-2 hver gang. 
Rigtig mange får information via email og hjemmeside, næsten lige så mange fra o-brevet og lige efter 
Facebook. 
Ønske om en forbedret hjemmeside eller Facebook gruppe hvor alle kan lave opslag. 
Ole skriver til Henrik om de 4 som gerne vil hjælpe med at vedligeholde de faste poster. 
Ved skoleorientering skal vi gerne have fat i dem lidt før 7. klasse idet de allerede er ved at have valgt 
sport/fritidsaktiviteter og er i en gruppe med andre der på dette tidspunkt. 
 

2. Ny løbstilmelder og koordination af divisionsmatch  Elizabeth 
Minna har meldt sig som løbstilmelder og har nu rettighederne til at løse opgaven. 
Ole sender indpisker email ud, Trine laver hjemmeside og Facebook opslag. Der skrives at man i 
bemærkning til egen klub kan skrive hvis man ønsker kørsel eller kan have nogen med. 
Ole og Elizabeth står for koordinering og overtalelse af andre til at skifte bane hvis det giver bedre 
spredning i forhold til point. 
 

3. Find vej dagen lørdag 5. maj kl. 13 – 16, PR m.m.  Ole 
"Fuld skrue på PR" – citat Ole 
Træningsløb samtidig med find vej, selv om vi har divisionsmatch dagen efter. 
Elizabeth får Anne til at reklamere på Forældreintra, også om ungdomstræning. 
 

4. Årshjul for bestyrelsen, med deadline kommune tilskud.  Trine/Michael 
Ole starter med at levere alle de datoer han har for forskellige bestyrelses ting i løbet af året og så tilføjer 
vi efterfølgende til dette. 
 

5. Hjemmeside Opdatering eller fornyelse   Michael 
Fornyelse er i fuld gang. Det bliver nu så mange flere let kan hjælpe med at vedligeholde det 
indholdsmæssige uden at skulle bekymre sig om det tekniske bag. 
 

6. O – track. Anne og Johan har meldt sig som administratorer.  Trine 
Opfordre Anne og Johan til at skrive et indlæg til o-brevet om brugen af o-track. 
 

7. Voksen træning med Walther.   Trine 
Vi skal have snakket om I (altså RSOK) har brug for voksentræning til foråret eller efteråret igen? 
Måske du vil forhøre om interessen i bestyrelsen. Jeg mangler feed back på om det skal laves 
anderledes næste gang. Der var jo desværre et ret stort frafald hen mod slutningen. 
Vi er meget interesserede i en ny runde træninger. 
Udgangspunktet er torsdag såfremt det passer Walther. 
Det store frafald sidste gang skyldes muligvis til dels skader.  
Trine skriver ud om at der er mulighed for tilmelding til træning.  
Hvis det passer tager vi de første gange i maj og så fra medio august til medio september. 
Ungdomsløberne kunne være en mulighed for postudsætning idet Walther sætter mærker ud først. Vi 
har også mange der har meldt sig som banelægger hjælpere som oplagt kunne gøre det. Alternativt er 
det de tilmeldte som skal gøre det en enkelt gang. 
 

8. Trail løb igen. Der er/var enkelte baner ved Påskeløbet. 



21.april vil der samtidig med træningsløb være mulighed for trail løb hvor løbere fra Rold Skov Løberne 
er inviterede. 
Vi udsætter enkelte poster på trail banen og tager computeren med så de også kan få mellemtider. 
 

9. Trail center Orientering side 24. Nyt kommissorium klubhus udvalg? 
Hvilke faciliteter vil være relevante for et lokalt projekt i Rold Skov med andre klubber. 
Elizabeth beder Helge om at kontakte Casper Lindemann med mere information om projektet. 
Muligvis vi kan bruge det som ide grundlag men anden finansiering. Vi kan senere sende et forslag 
baseret på artiklen til andre lokale klubber. 
 

10. Medlemstallet 133 kontingent opkr. afsluttet og pengekassen 187.000 
(forrige møde 166 – 138.500, sidste møde 144 – 183.000) 

DOF kontingent opkrævning er ikke kommet endnu. 
 

11. Kort fortalt om MTBO 
Johan har prøvet mange gange med MTB klubberne med kan ikke finde opbakning. Der er ikke planlagt 
nogen MTBO træningløb på nuværende tidspunkt. 
Mulighed for MTBO Find Vej dag? PR i forhold til både MTB klubber og individuelle løbere. Ikke samtidig 
med find vej dag idet vi har div match dagen efter. Muligvis slut maj/start juni. Måske 19. maj? 
Trine og Helle spørger deres mænd om hvad der skal stå i en indbydelse for at de og deres klub kollegaer 
har lyst til at deltage. 
 

12. Sponsorater og talentpulje 
DOF har en MTBO udviklingspulje, er det relevant for os? Er interessen for MTBO der? 
 
Hvad kan vi tilbyde Comwell? For et beløb kan deres gæster deltage i vores træningsløb, for et højere 
beløb kan vi måske tilbyde dem et koncept til deres events hvor vi tilbyder noget teambuilding, evt. i 
sammenhæng med vores faste poster. 
 
Screening mellem medlemmer om nogen måske er i virksomheder som kunne tænkes at give 
sponsorater. 
 

13. Evt. 
 
 
Næste mødedag mandag den 14. maj kl.19:00, forplejning Helle. 


