
 

 

Rold Skov OK  

Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 15.juni i klubhuset kl. 19:00 

Forplejning: Anders 
 

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde 

Godkendt 

2. Tilføjelser til dagsorden 

Ingen 

3. Nyt fra udvalgene samt stabsfunktioner 
Udvalg: Rekrutteringsudvalg, Træningsudvalg, Stævneudvalg, Seniorudvalg, Skov & kort udvalg, 
Børn & unge udvalg, Frivillig-koordinator, Kommunikationsudvalg, Klubhus- & materieludvalg 
Stabsfunktioner: Økonomi, Fundraising og sponsoraftaler, Løbstilmelder, Kortudskrivning 

Kort- og skovudvalget: Fint referat fra udvalgsmøde. Der er mange gode initiativer og kræfter i 
udvalget og plan om at uddanne/oplære 4 nye korttegnere. Walther har planer om et omfattende 
arbejde med nye sprintkort.  

B&U: Der nås at afholde 3 træninger inden sommerferien, 25/6 Trænermøde med evaluering af 
den korte Corona-sæson og planlægning af efterårssæsonen. Mogens Stender er   

Fundraising: Anne Riis har fået en større bevilling til træneruddannelse og arrangement for Top 
Nord løberne. 26.000kr. fra Friluftsrådet, Lokalforeningspuljen. Afventer fortsat svar på DGI/DIFs 
coronapulje, men der har været mange ansøgere. 

Træningsudvalget: Walther forespørges om formandspost til træningsudvalget. Michael tager 
kontakt til træningsudvalget og hører om de har diskuteret evt. efterfølger til Trine. 

4. Nordjysk 2-dages 2021 i Rold Skov 

Svar til Aalborg OK i forhold til samarbejdsaftale om kort. Der er enighed om at det meldes tilbage, 
at vi ikke ønsker at revidere det udkast til aftale som allerede er sendt retur til Aalborg. Vi vil i 
stedet tilbyde Aalborg OK, at de naturligvis er velkomne til at købe kortene af os til NJ2-dages. Vi 
vil foreslå en pris på 5 kr./stk uanset størrelsen hvis det bliver aktuelt. Ved at give en favorabel pris 
håber vi, at det vil afholde Aalborg fra, selv at få tegnet kortene. 

5. Skt. Hans 

Traditionen med Skt. Hans videreføres, Helge og Elizabeth har tilbudt at huse klubbens 
medlemmer til grill-selv og hygge i carporten/haven. Bestyrelsen ser frem til en hyggelig aften.  

6. Klubmesterskab 

Afholdes d. 15/8, Arrangør: Jesper Thy og Trine Esmark. Meddeles via. træningsudvalget 

7. Rebild 2-dages i august  



 

 

Det er fra klubledermøde meddelt, at der ikke afholdes divisionsmatch i år, hvorfor R2D ikke vil 
blive afholdt som div-match. Det betyder større usikkerhed om deltagerantallet men vi må håbe at 
der er mange der hungrer efter at komme til stævne igen. Der er meldt retningslinjer ud fra DOF 
vedr. afholdelse af stævner under Corona som vi naturligvis følger. Helmut har haft kontakt til 
Nordjyllandspoliti og meldingen herfra er at der ikke skal gives nogle særlige godkendelser herfra 
udover almindelige forhold som kræver politigodkendelse. De skal heller ikke som sådan adviseres 
om arrangementet. Der indkaldes til møde i stævnegruppen 25/6.  

8. Klubledermøde 

Planlægning af større stævner fremadrettet. Rold Skov OK har budt ind på : 

-1. Divisionsmatch i september 2021 

-DM lang + stafet i 2024 Rold Skov OK / Mariager Fjord OK 

Det er besluttet at der ikke afholdes divisionsmatch i år grundet COVID-19 epidemien. 

9. Sammenlægning af Skov og kort udvalg med stævneudvalg? – henvendelse fra Johan 

Tilbagemelding til Johan. Vi ser det som en stor opgave hvis man slår udvalgene sammen, der kan 
være en risiko for at det kommer til at svække begge udvalg. Det vil også blive en stor opgave at nå 
omkring alle emner/områder på møder. Omvendt mangler der erfarne folk i stævneudvalget hvor 
der er en rigtig stærk besætning i kort- og skovudvalget. Hvis man kunne motivere et par stykker 
mere til stævneudvalget evt. fra kort og skov for på denne måde også at bygge bro mellem de to 
udvalg ville det være at foretrække. Michael melder retur til Johan.   

10. Indkøb/opdatering af OCAD licenser – Bilag 

Der arbejdes på nye/opdaterede licenser. Johan har sendt en oversigt over eksisterende licenser. I 
alt 5 stk, 2 OCAD9, 2 OCAD11, 1 OCAD12. Der lægges op til en Team-licens evt. 2 nye OCAD12 som 
kan bruges af flere forskellige brugere men kun af 1 bruger/licens af gangen. 

11. Budget opfølgning – Mette 

Der er flyttet lidt rundt på opsparingen i forbindelse med ekstraordinære udgifter til korttegning. 
Status: 

133.000 kr. i likvide midler efter at udgifterne til nytegning af Nørreskov, Vælderskoven og 
Mosskov er betalt.  

12. Medlemstallet og pengekassen  
141+1+6 - ? kr 

13. Evt. 

Konfirmander 2020 

Datoer med konfirmationer: 

6/9 Kristian Primdahl, Skørping Nykirke 

13/9 Valdemar og Anton, Skørping Nykirke 

1/5 (2021) Anders Brændgaard Hansen, Støvring Kirke 



 

 

Bankskifte status og Sponsorkontrakt udkast fra Jutlander Bank – intet nyt 

Michael og Ole vil planlægge nyt møde med Jutlander som opfølgning på vores tilbagemelding. 

 

 
Næste mødedato torsdag den 13. august og forplejning Rikke  
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders 


