
 

 

 

Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

 
Referat for mødet mandag den 23. sept. i klubhuset kl. 1900 

Forplejning Ole, referat Michael 
 
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Under punkt 6 er datoen forkert: Klubeftersyn er den 27.11. 
Tilføjelser til dagsorden og nyt fra B - medlemmer. 
Punkt 13 tilføjet 
 

1. Strategi seminar   Bilag deltagere og program 
Jonna og Johan tilføjes på listen over inviterede. 
Michael bestiller lokale ved hallen, omkring 15 deltagere, rundstykker, let frokost og kaffe og 
the. 
 

2. Divi Match Sjørup Plantage 
Der var meget mandefald. 
 

3. Rebild2Dages status og RSOK op – ned match 
Der skulle være styr på det hele i følge stævneleder. 
60 tilmeldte fra klubben.  
 

4. DM resultat opgørelse   Bilag værd at vide 
46000 i overskud inkl. kiosk. 
Hele arrangementet forløb RIGTIG godt med stor ros fra mange. 
 

5. Kiosken: Oms. xx, Indkøb xx, fortj. xx. 
Omsætning 12.998, indkøb 3.206, fortjeneste 9.792. 
 

6. Kort tegning – revision aftale    Bilag 
Ole laver aftale med Erik Flarup. Det præciseres lidt mere med hvilket område kortet dækker. 
Deadline er ca. sidst i marts aht. stævne sidste i maj. 
 
Vi har for nylig fået henvendelse fra Flemming Nørgaard som er DOFs kortkonsulent med tilbud 
om grundkursus i ny og rentegning af o-kort ude i klubben. Ole kontakter Mariagerfjord, 
Aalborg og St. Binderup om de vil være med i kursus sammen med os. 
 

7. Ocad opdateringer, mail fra ocad 
En af vores licenser opgraderes som 3 årig subscription og alle andre licenser bibeholdes som 
de er. Hvis det er muligt opgraderes en af vores OCAD 9 licenser som så overflyttes til CP og 
hans OCAD 12 flyttes retur igen. 
Michael snakker med Otto om flytning af licens, og bestiler efterfølgende opgradering af en 
licens. 
 

8. Ansøgning fitidsudvalgets udviklings pulje   Bilag 
Ole sender ansøgningen om tilskud til kortrevision 
 



 

 

 

9. Nyt klubhus status og medlemskab SIC  Michael 
Processen med Keingart er pt. sat lidt på hold idet det skal undersøges først hvor meget Lokale 
og anlægsfonden kan bistå med af hjælp i projekteringsfasen.  
Det skal afklares i hvilken størrelsesorden indskud i SIC ligger på inden vi tager stilling til 
medlemskab. I følge vedtægterne fastlægges indskud og kontingent af repræsentantskabet. 
 

10. Viborg OK 75 års jubilæum. Hvem deltager? 
Ole finder ud af hvem der kan deltage. Gave 500 kr. 
 

11. Klubtøj nyt design 
Vi siger god for de nye forslag fra udvalget. Der ydes tilskud på 150 kr. til løbetrøje og klubjakke, 
samt 50 kr. til huer som sidst. 
Forslås til Johan at invitere til bestemte dage med tøjprøvning for at gøre det lidt hyggeligt og 
socialt.  
 

12. Medlemstallet og pengekassen 166 – 138.5 
196 medlemmer, 83.000 på drift konto, 218.455 totalt. 
 

13. Nyt fra ungdomsafdelingen 
DOF vil gerne opgradere samarbejdet i forhold til ungdomsarbjde. 
28 klubber er interesseret i mere samarbejde og er blevet opdelt i 2 puljer hvor vi ligger i første 
pulje som er dem der er mest entusiastiske. 
Til kombineret klub og top-nord tur i efterårsferien spørger ungdomsafdelingen om klubben 
kan give noget tilskud. Klubben giver 2.500 kr. som Johan og Jakob administrerer og de giver til 
tilmeldingsgebyr, færge, kørsel eller hvad de mener er bedst. 
På tirsdag afholdes et møde ang. U1 mens der er træning. 
 

14. Evt. 
Mobilepay, det er let for Mette at skelne hvilke beløb der hører til hvad. Hun opfordrer til at 
klubbens Mobilepay anvendes til alt under stævner, både kiosk, kortsalg, træningsløb, øl/vand 
mv. 
 
Kunne det være en ide at prøve at rekruttere studerende fra universitetet som medlemmer? 
Evt. et træningsløb ude på universitetsområdet hvor vores egne løbere er inviteret ud til 
sammen med de studerende. 
 
Forslag om at tilbyde målrettet kursus til jægeraspiranter i tiden op til optagelsesprøve.  
 
Forslag om night trail løb hvor faciliteterne omkring et løb sættes op med egen løber 
tidtagning. Mette spørger Johan og Peter Bobach om de kan lave en form for grundskabelon for 
det. 
 
 
Næste mødedato tirsdag den 24. oktober og forplejning Elizabeth 


