
 

 

Rold Skov OK  

Referat for bestyrelsesmødet torsdag den 12.marts i klubhuset kl. 19:00 
Forplejning Helmut 

Tilstede: Michael-Rikke-Helmut-Mette-Anders 
Referent: Anders 
Mødet er gennemført som Skype-møde grundet Corona pandemi. 
 

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde 
 
Godkendt 
 

2. Tilføjelser til dagsorden 
 
Punkt om Rebild Kommunes Fritidsråd tilføjes som punkt 12.  
 

3. Nyt fra udvalgene samt stabsfunktioner 
Udvalg: Rekrutteringsudvalg, Træningsudvalg, Stævneudvalg, Seniorudvalg, Skov & kort udvalg, Børn & 
unge udvalg, Frivillig koordinator, Kommunikationsudvalg, Klubhusudvalg 
Stabsfunktioner: Økonomi, Fundraising og sponsoraftaler, Løbstilmelder, Kortudskrivning 
 
BU-udvalg: Møde om TBU-projekt. TBU-repræsentanterne har haft møde med en gruppe fra klubben hvor 
vi var blevet sat lidt i tænkeboks ift. hvad vi konkret kan bruge TBU-projektet til. TBU-konsulenterne er 
mere møntet på rekruttering/organisation og ikke så meget udvikling af den egentlige træning. Til dette 
henviser TBU til træneruddannelsen. Der er enighed i trænergruppen om at interessen ligger i at udvikle 
træningstilbudet. Fokus på at komme på trænerkurser (Jakob er tilmeldt kursus i foråret). Der arbejdes 
videre med at etablere et afgrænset samarbejde med TBU-konsulent ift. en række mindre projekter vedr. 
rekruttering og fastholdelse af løbere.  
 
Kommunikationsudvalget: O-brevets jubilæum planlægges, Helge planlægger at fortsætte som redaktør 
for o-brevet. 
 
Stævneudvalg: Divisionsløb ultimo april. Planlægningen er godt på plads men mulig aflysning/udskydelse 
spøger ift. coronasituationen. Aftaler at vente med at aflyse/udskyde aktuelt da situationen ændrer sig 
dag for dag. Der gøres status løbende. 
 

4. Skift af bank? (beholde en del i den anden bank?) 
Jutlander: Netbank gebyr 120kr/kvartal, Skift af tegningsberetiget 200kr 
Spar Nord: Netbank gebyr 800kr/årligt, Skift af tegningsberetiget 300kr?, Overførsel til anden bank 2-5kr?  
 
Lige nu betales ikke gebyr til Jutlanderbank. Vi har aktuelt konti i begge banker. Overordnet er der 
stemning for at samle hovedparten af vores aktiver ét sted. Vi beslutter at vi gerne vil skifte til Jutlander 
bank som vores primære bank. Hvis muligt vil vi stadig bevare en konto i Spar Nord også med henblik på at 
være bedre stillet ift. fondsansøgninger. Michael vil undersøge eventuelle gebyr hvis vi f.eks. bevarer en 
konto men nedlægger netbanksdelen. 
 

5. Planlægning af træningsløb (Punkter fra Trine) + starttidspunkt 
1) Jeg har forsøgt at friholde banelæggere/hjælpere der er med til ungdomstræning? Skal det være sådan? 
(Det er i øjeblikket Anders G., Mette og Lars Flyvbjerg, Anne og Jakob, Minna, Jan, Mads Kappel, Sannie og 
Lasse) Er der flere/færre? 
 



 

 

Trænerne vil gerne spørges om træningsløb fra gang til gang. 
  
2) Jeg vil gerne have en dead-line for hvornår forår/efterskalenderen skal være færdig og ude. Plus jeg har 
brug for en, som jeg kan sende planen til og få den godkendt mht om jeg har overset løb osv.  
Deadline for efterårssæson: 1.maj  
Deadline for forårssæson: 1. december  
 
3) Jeg har forsøgt at holde banelægning/hjælper tjansen til to gange årligt. Er det stadig jeres holdning at 
det skal foregå på den måde? 
 
Ja, som udgangspunkt 2 gange årligt. Obs. på at de nyere løbere kommer på som hjælpere for at fremme 
oplæring.  
 
4) Der har fra Walthers side været efterspurgt sprint til t-løb. Ole syntes at lørdage skulle være i skoven. 
Hvad mener i om dette? 
 
Vi er ikke klart for eller imod. Der kan være forskellige interesser. Vi synes det er en god ide at beslutte 
dette i træningsudvalget. Det pointeres at Walther planlægger sprinttilbud uafhængigt af t-løbene hvor 
målgruppen måske også mere præcist kan rammes.  
 

 
Der er kommet svar på spørgeundersøgelsen om tidspunkt for lørdagstræningen. Der er flest der ønsker kl 
10, men også mange der ønsker kl 13 som nuværende. Kunne man evt. dele sæsonen op halv/halv med 
start kl 10 og 13. Dog stadig vigtigt med kontinuitet i tidspunktet. Michael tager kontakt til Trine/tr.udvalg 
og forelægger resultatet samt henstiller til at vi gerne vil have deres forslag til starttidspunkt. Bestyrelsen 
ønsker fortsat at tage stilling til hvilket tidspunkt vi vælges i sidste ende.   
 

6. Fundraising 
Rold Skov OK har fået tildelt 5000 kr. af Jutlander Bank fonden som er givet til uddannelse af trænere til 
ungdomsarbejdet.  
Ole Jensen er i dialog med Jutlander om sponsorat. Derudover har Ole kontakt til Friliv og Menu i Støvring. 
Anders tager kontakt til Ole for at få et overblik over disse. 
Anne Riis har lavet liste over fonde som planlægges at ansøge om midler.  



 

 

Forslag om at lave skema over fondsansøgningerne som ligges på Google-drev. Anders står for dette inden 
næste møde.  
 

7. Nordjysk 2-dages 2021 i Rold Skov, arrangør Aalborg OK 
Ole Jensen og Michael har nyligt haft møde med Aalborg OK. Spørgsmål om nytegning af kort. Kan der 
laves en aftale med Aalborg OK om en deleaftale? Aalborg er i gang med et udkast hvor de får rettighed til 
at anvende kortet i en afgrænset periode. Vi afventer deres forslag.  
 
Arrangementet: 

 Fredag eftermiddag, løb i Nørreskoven. 

 Natløb i Mosskov/Brændeskoven 

 Selve konkurrencen med 2 løb i Vælderskov+Rebildbakker 
 
Gideminos har givet tilbud på korttegning:  

 35.000 kr. for korttegning af Vælderskoven (udføres i løbet af foråret 2020) 

 20.000 kr. for Brændeskov/Mosskov (udføres til efteråret 2020) 

 Nørreskoven er allerede nytegnet til omkring 18.000 kr. 
 

Michael og Ole har holdt møde med Mads Rasmussen fritidskonsulent ved Rebild kommune. Ole har sat 
sig på opgaven med at søge sponsorater, og koordinere med Aalborg. Anders tager kontakt til Ole og 
afstemmer fundraising/sponsorater og kan tilbyde korrektur og medplanlægning. Det er vigtigt at 
fundraising koordineres med Aalborg. Der skal afsøges lokale indkvarteringsmuligheder så der kan 
annonceres med disse til arrangementet eks. Comwell, Rebild Storkro, Skørping Skole. Kan vi få lov at 
opstille campingvogne i nærområdet eks. hallens parkering eller en mark. Behov for toilet- og 
badefaciliteter.   
 

8. Torsdagssprint i maj/april, arrangør Walther 
Bestyrelsen er glade for initiativet og glæder sig til at deltage. 
 

9. Udvalgsbemanding  Bilag separat 
Der mangler formand til tre kritiske udvalg: Skov og kort, rekrutteringsudvalget, frivilligkoordinator. Mht. 
Skov og kort spørges Jan C, Nicolai V og Lasse S (Michael spørger). Til rekrutteringsudvalget kunne det 
være en fordel at have en fra BU-trænergruppen, vi vil i første omgang spørge Jakob Madsen (Mette)  
Træningudvalget er godt besat: Henrik, Elizabeth og Walther. Trine er formand for træningsudvalget. 
 

10. Udvalgsbeskrivelser  
https://drive.google.com/drive/folders/1UVs-tviGdpGeohznuFYVYMSjlVvavOTG?usp=sharing 
Udvalgsbeskrivelserne udgives i O-brevet gerne med deadline d. 10.april. 
Deadline for prosa og punkter ultimo marts. De øvrige bestyrelsesmedlemmer kan kommentere med 
deadline 5.april ift. deadline for o-brevet d. 10.april. 
 

11. Medlemstallet og pengekassen  
142+1+6 (efter kontingent opkrævning) - ? kr 
Mette melder tilbage ang. økonomistatus. 
 

12. Rebild kommunes fritidsråd 
Mail fra Helge sendes videre til RSOK’erne, Michael sender videre til Torben. 
 

13. Evt. 
Findvejdagen(world orientering day) hvornår og hvem? Forslag om slut april, start maj eller udskydes til 
efteråret. Stemning mest for at udskyde det til efteråret, en af weekenderne mellem de to div.matcher 
(23/8 og 27/9). Vi vil høre Orla V om han kunne være interesseret i at arrangere. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1UVs-tviGdpGeohznuFYVYMSjlVvavOTG?usp=sharing


 

 

Zombierun, forespørgsel til BU-udvalget om vi skal være med til dette. Mail til Sannie E ved Anders. 
Kristian Ovesen formand for Skørping erhvervsforening er kontakt til arrangementet. 
 
Hvem skriver til konfirmanderne? Mette finder navnene frem og sender til Michael som sørger for at 
sende kort. 
 
SIC generalforsamling 25/3. Skal vi være medlem? Nye vedtægter fremsendes ved Michael. Umiddelbart 
er vores holdning at vi ikke får det store ud af at være medlem. Kan tages op på et senere tidspunkt. 
 
Tak for et godt møde 
 
Næste mødedato onsdag d. 15/4 og forplejning Anders. Når tiden nærmer sig, aftales om mødet skal 
gennemføres via. Skype eller ved fysisk fremmøde i klubhuset.  
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders 


