Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for bestyrelsesmødet mandag den 14. maj i klubhuset kl. 1900.
Forplejning Helle, referat Michael
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Ok
Tilføjelser til dagsorden.
Punkt 10, 11 og 12 tilføjet
1. Løbs resultater:
Division i Horsens og NJ stafet
Fantastisk resultat i første match i divisionen, vi ligger pt. i toppen.
Der var mange deltagere fra RSOK til NJ stafet og flere kom på sejrsskamlen.
2. Voksen træning med Walther
Trine
21 tilmeldte. Walther vil gerne selv sætte posterne ud og så arrangerer vi (Trine) indsamling.
3. Projekt sponsorater Comwell og Friliv
Helle og Ole
Vi har endnu ikke gjort noget i forhold til Comwell idet vi blev enige om at vente til vi har mere
at tilbyde dem.
Klubbens medlemmer får i forvejen 20% rabat hos Friliv. Han har sponsoreret klubben med
1000 kr i år og vil formentlig gerne sponsorere klubben yderligere fra næste år hvor butikken
får mere orienteringsrettet udstyr. Vi bringer en tak i næste nummer af O-brevet sammen med
annoncen med oplysning om rabat.
4. Nyt klubhus, betænkning
Bilag
Et klubhus bliver automatisk et stærkt socialt samlingspunkt for klubbens medlemmer.
Er det skrøbeligt at klubbens medlemstal er stigende? Et klubhus er et stort projekt.
Gruppen bag inviteres med til næste bestyrelsesmøde til en drøftelse af analysen og det videre
forløb. Ole inviterer.
Punkter: "Stærke argumenter for den valgte løsning, placering, alene eller med andre klubber,
osv.", "Hvad vil politikkerne sige til en klub som ønsker eget hus i stedet for sammen med
andre?", "Hvad vil naboer sige til et større hus som nabo?"
5. Trail center ”Orientering side 24-25-26”
Formanden for Rold Skov MTB har et ønske om at der skal være et fælles hus på grus-grunden
ved hallens parkeringsplads.
6. Ny Datalov
Vi skal have lavet en privatlivspolitik.
Bilag 1 skal udfyldes og ligge på hjemmesiden. Bilag 2 Fortegnelsespligt som beskriver hvor
hvad opbevares og hvorfor.
Hvem er data ansvarlig(e) ? Dem med administrator adgang til o-service?
Korrekt håndtering af masse-emails, kan vi skrive os ud af det i privatlivspolitikken? Skal alt
sendes som BCC så modtagere ikke kan se hvem andre det er sendt til?
Alle dataansvarlige mødes og udfylde dokumenter? Helle spørger Mette om de to kan mødes
og diskutere og udfylde de relevante dokumenter.

O-service: email, navn, telefon, fødselsår, adresse
Hjemmesiden: navn, email, telefon, (adresse på enkelte kontaktpersoner)
Kontrakt med træner + børneattester – Ligger pt. hos Ole samt digitalt (ikke godt fremover)
Har Mette noget yderligere liggende?
Personoplysninger til bank (sygesikringsbevis og kørekort for bestyrelsesmedlemmer)
Evalueringsskemaer?
Email kartotek over modtagere af O-brevet uden for klubben.
Email kartotek over prøvemedlemmer efter find vej.
Email kartotek over ungdomsløbere / deres forældre.
7. Medlems undersøgelsen / find vej dagen
Alle som gerne ville hjælpe til find vej var brugt som hjælpere.
Der var 81 deltagere, 50 personer ønsker opfølgning.
Der mangler oplysning om dato i forbindelse med find vej banner i rundkørslen.
For første gang 2 straksindmeldinger på dagen.
8. ØK resultater:

Aktivt bevilling for 2018 kr. 14.705
Træn leder bevilling kr. 787
Nordjyske Skovkarle tilskud til Karlenes afkom kr. 3.750
DOF medlemskontingent ud af kassen kr. 34.000
Vi har omkring 60 børn og unge.
Træner/leder beviling: træner kursus aktivitet i 2017.
Tilskud til Karlenes afkom: U1 + U2 kurser. Området for tilskud fra Skovkarlene udvides
fremover til korttegning og træner kurser ol. Der er også mulighed for tilskud til ekeltstående
arrangementer, kunne f.eks. være hytteleje i forbindelse med en klubtur.
9. Medlemstallet og pengekassen 148 aktive, 28 friløbere – 156.200
Flere af friløberne er find vej deltagere.
10. Trailløb
Der var kun 4 deltagere, det kan være begyndervanskeligheder, det er svært at sige.
Det kunne måske være en ide til Rebild 2 dages for at trække flere løbere i skoven om lørdagen.
11. MTBO
Et par stykker fra MTB klub kunne måske godt tænke sig det, men ikke noget konkret.
Invitation til Rebild 2 dages MTBO sendes ud til MTB klubberne (Helle og Trine)
12. Årshjul
Vi udskyder diskutionen til næste gang.
13. Evt.
Marko er opsagt som lønnet træner pr. 30/6 pga. tilskudsmidlerne fra Rebild Kommune er
udløbet
Insktuktør vimpel?
Næste mødedato onsdag 13. juni (Helle kan ikke) og forplejning Michael

