
 

 

Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for mødet mandag den 6. januar i klubhuset kl. 1900 
Forplejning Michael, referat Michael 

 
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Lidt misforståelser omkring hvem der skrev hvilke udvalgs beskrivelser. 
Tilføjelser til dagsorden og nyt fra B - medlemmer. 
Punkt 8-11 tilføjet 

1. Indkald til GF    Bilag 
Ole spørger Jens Søndergaard om han vil være dirigent. 
 

2. Bestyrelsens beretning ver. 1   Bilag 
Ændringer noteret, 4 linjer kommer fra Rikke vedrørende familieorientering. 
 

3. Top Nord regnskab og indstilling til fortsættelse  Bilag 2 stk. 
Hvis aktivitetsniveauet ikke er alt for højt kan det økonomisk køre indtil sommer som 
økonomien ser ud lige nu. 
Anne vil gerne overtage jobbet som administrator/fundraiser for TopNord fra Helge. 
Fremtiden skal først afklares med DOF, Nordkredsends Venner, osv. Derefter kan der skrides til 
en plan B. 
Der er noget som ikke stemmer imellem Top Nord budget og klubbens regnskab. I 2018 
mangler der indtægt på 5000 kr i indtægt i regnskabet. I 2019 er der flere tal som endnu ikke 
stemmer, herunder kortprint og administration. Mette snakker med Mette og forsøger at 
afklare det og sender mail omkring det. 
Ca. 10 fra ungdomsløber gruppen har deltaget indtil nu. 
Det vil være en fordel hvis nogen fra klubben kan fremlægge projektet på 
Repræsentantskabsmødet. 
Mulighed for enkeltpersons sponsorater? 
Vi afsætter 20.000 kr i budgettet til anden halvdel af 2020 med forhåbning om at der kommer 
gang i fundraising så det ikke bliver aktuelt. 
 

4. Buget revision ver. 6 
Top Nord beløb hævet i forhold til ovenstående. 
DOF gebyr sænket lidt. 
Udgift til Sport-ident fjernet, dette udsættes. 
 

5. Justering af Regnskabs punkter. 
Vi ændrer ikke noget. 
 

6. Doodle afstemning T-løbs start tid 
Tilføj: ”Efter et godt forslag fra et medlem overvejer vi at ændre starttidspunkt for træningsløb 
om lørdagen.” 
”Man kan godt vælge flere tider.” 
Udsendes efterfølgende. 
 

7. Medlemstallet og pengekassen 166 – 138.5 
Ok. 
 



 

 

 
8. Udvalgs opgave beskrivelser 

Michael laver Google Drev og lægger beskrivelserne ind der. Alle læser og kommenterer inden 
næste møde hvor vi så diskuterer uklarheder. 
 

9. Referat møde med Naturstyrelsen 
Godt møde med god afslappet tone. 
Vi skal holde os uden for jagtsæsonen i Hesselholt. De måneder hvor der er frit er februar, juli, 
august og september. 
 

10. Møde med AOK kl. 18 og NOU repr. møde kl. 19, mandag den 13. jan. 
Ole og Michael tager afsted. 
Også til Nordkreds møde i Skive den 15. tager Ole og Michael afsted. 
 

11. Kandidater til præmiering sidste frist 31.01: Andrea, Ansa og Johan 
Mette spørger Sannie om hun vil skrive en indstilling af ... til årets frivillig leder. 
Alternativt sender Mette og Anders stikord til Michael som så sætter noget sammen. 
Ole spørger Ansa om un vil skrive en indstilling af ... til årets ung leder. 
 

12. Evt. 
Mulighed for at slå klubbens Skt. Hans arrangement i år sammen med ungdomsafdelingens 
afslutning. 
Der bliver noget frafald i ungdomstrænerteamet til sommer. Teamet er selv i gang med at 
forsøge at finde nye kandidater. 
 
Vedr. mobilepay er det rigtig godt at det bliver mere brugt, det vil hjælpe Mette rigtig meget 
hvis der står i besked feltet hvad beløbet vedrører, f.eks. t-løb, MTBO, Fam.O., kiosk, øl/vand.  
 
 
Næste mødedato mandag den 3. februar og forplejning Mette 
Rikke – Michael – Mette – Helmuth - Anders 
 
 
 
       
B medlems emner GF 2019: 
Peter Bobach 
Søren Flyvbjerg 
Mette Flyvbjerg 
Helmut 
Rikke W.  
 
B medlems emner GF 2020: 
Anders G. 
Søren Flyvbjerg? 
Mogens Stender 
Helmut 
Morten Kappel 
 


