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REFERAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RSOK 
tirsdag den 21. januar 2014 på kulturstationen kl. 19.30 

 
Antal deltagere: 19 Referent: Michael O.K. Niss 
 
Dagsorden iht. vedtægterne 
Velkomst ved formand Ole Jensen 
1) Valg af dirigent. 
Jens Søndergaard er valgt 
Referent valgt: Michael Niss 
 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
     Ved formanden Ole Jensen. 
2013 blev året hvor vi satte fuld fart på igen, nogle resultater er så overvældende at vi næsten 
ikke kan få armene ned! 
 
En medlemstilgang på 50%, eller en netto tilgang på 27 aktive. 
Super økonomisk resultat af RebOadv på over 23.000,00 kr. 
Find vej i Rold Skov... mindst 130 gæstede os på plænen ved hallen, medlemslisten voksede med 
80 medlemmer på én dag, da vi gjorde dem der ville til Friløbere. 
 
Tømmermandsløb den 1. januar 2013 
I området omkring Thingbæk Kalkmine blev der sidste år afholdt det hidtil bedst besøgte 
”Tømmermandsløb” med næsten 100 deltagere. 
Løberne kom godt rundt i Oplev Krat og henover "Danmarks Dybeste Hemmelighed" Regan Vest. 
Mange finurlige postplaceringer og et dejligt startsted venligst udlånt af ejeren af området, Niels 
Moes. 
 
Træningsløb, nærmest året rundt, i alt 33. 
Træningsløb eller lørdags motion om man vil, det er helt sikkert klubben kerne ydelse. 
Til vores træningsløb har der i gennemsnit været 30 løbere – det dækker over store variationer –
fra 11 løbere op til 65 løbere. I alt ca. 960 løbere.  
Tak til de mange banelægger og hjælper, der her har udgjort rygraden i klubbens mange fod-O-
træningsløb og MTBO - træningsløb.  
 
En særlig tak til Jonna for at styre udleveringen af kortfiler og til Otto der trofast uge efter uge 
har printet løbs kort og instruerer og giver råd til flere nyere banelæggere i brug af banelægger 
programmet Condes, som vi har fornyet med version 9. 
 
Klubbetalt startafgift 
I 2013 har der været alle starter været klubbetalt, i alt 60 starter, det har 20 medlemmer 



benyttet sig af. I alt har vi brugt 3.900 kroner. 
 
Find vej i Rold Skov den 13. april. 
I år 2013 havde bestyrelsen valgt at deltage i forbundets "Find vej dag" og det med stor succes. 
Den landsdækkende kampagne var meget synlig og fik sit lokale tilsnit ved at en del materialer 
blev tilrette med vores navn og skov. På dagen blev vi næsten løbet over ende af mere end 130 
gæster, hvoraf de 80 erklærede at de gerne ville fortsætte på et antal løbs dage indtil 1. juli. 
Stor tak til Henrik der styrede dagen sammen med Gitte og Arne, men også tak til Anne, Heins og 
Stine for nogle fine børne aktiviteter på dagen. Det var helt klart familiernes dag og vi var heller 
ikke uheldige med vejret. 
 
Nordjysk lang, Store bededag. 
Stor hjælp fra de 5 MTB ryttere fra Alborg med postudsætning og kontrol. 
 
Stafet, Kristi Himmelfartsdag den 9. maj. 
Nordjyllands Skovkarleklubs traditionelle Nordjyske stafet, var i år lagt i hænderne på St. 
Binderup og blev afviklet i Vesterriis. Vi havde 2 hold med. 
 
”Naturvandring” den 11. maj i Dronninglund Storskov. 
Mette og Allan havde kastet sig ud i at være naturvandrings arrangører. Turen var i år henlagt til 
Dronninglund Storskov, interessant da vi aldrig tidligere har haft tur dertil. Morgenkaffen nød vi 
på en gravhøj med flot udsigt. Og så kom vi rundt om hvad der ellers er at se i storskoven, store 
sten og højdemeter var der nok af da vi skulle besøge Knøsen. 
Tak til Mette og Allan for en fin dag og godt vejr havde i jo også sørget for. 
 
Det traditionsrige Sankt Hans bål.  
Jane Håkansson havde indbudt til Sankt Hans bål. Der var grill-hygge. Sankt Hans bålet blev 
tændt og midsommervisen sunget. Tak til Jane for en hyggelig aften, vi er glade for at du fortsat 
vil invitere os. 
 
Skawdysten den 20. og 21. juli. 
En herlig klubtur med telte og grill til "toppen af Danmark". 10-12 deltagere fra RSOK. Vi fik 
særbehandling af Skagen OK, da vi blev placeret lige ved siden af deres flotte klubhus. Og de 2 
løb foregik i Bunken klitplantage, søndagens løb gik op over Råbjerg Mile, det gav sand i skoene, 
så Lars gik rundt i 14 dage og sagde "av mine vabler". 
 
Klubmesterskab den 23. august 
Mestrene fra 2012, Hanne Veggerby og Michael Niss afviklede mesterskabet i Rebild Bakker med 
start ved Max Henius P. pladsen. Traditionen tro havde arrangørerne udtænkt noget særligt, et 
pointløb, som uanset forkundskaber og alder skulle kunne give alle deltagere en lige mulighed for 
at vinde klub mester skabet. 
Klubmestrene 2013 blev hyldet og Gjøltroldene overrakt. 
Klubmester Junior Piger: Signe Veggerby 
Klubmester Damer: Jane Håkansson (vistnok for 5. gang) 
Klubmester Herrer: Heins Rye Madsen 
 
Rebild O adventure den 7. og 8. september. 
Styregruppen med Helge Søgaard, Otto Møller, Mette Håkansson, Allan Reiche og Michael Niss 
havde for 4. år i træk lagt et stort arbejde i Rebild O Adventure. Foruden det traditionelle 



”Classic” B-løb om søndagen, hvor Helge var banelæger, blev der om lørdagen løbet et 
publikumsvenligt ”labyrintløb” som Elizabeth Borchhorst var banelægger for. Nyt i år var at 
Mountain Bike var kommet på programmet både lørdag med Christian Peter MacLassen og 
søndag med Johan MacLassen som banelægger. 
Michael Niss styrede Emit tidtagningen sammen med Per Årup og sørgede også for opdateringen 
af løbets hjemmeside. 
Søndag aften var alle hjælpere med ledsager inviteret til spisning i Top Karens hus. Her blev vi 
trakteret med Rebild Gryde og underholdt med Rebild historier af krofatter Eriksen. 
 
Et super stævne med to vel gennemførte O-løb og to MTBO løb. Især Mountain Bike rytterne 
roste stævnet, ikke mindst at de var en del af et større stævne, nu var kommet med ind i 
"varmen". 
Tak til alle hjælpere for en god indsats, vi ses igen den 20. og 21. september 2014 til stævnet med 
det nye navn:  

Rebild 2-dages 
 
Familieturen den 14. og 15. september.  
Allerede ugen efter det store stævne drog 9 deltagere af sted til "Lejrgrunden" en spejderborg 
smukt beliggende ved Risgårde Bredning med udsigt til den del af Limfjorden med Fur i 
baggrunden. Under frokosten fik vi mange flotte træ sejlskibe at se, sejladsen "Limfjorden Rundt" 
kom simpelthen forbi uden for vinduerne. Efter en solid naturvandring i området kunne vi 
indtage aftenens dinner. Aftenen gik med hyggesnak og sange fra det halvfærdige Rold Skov 
sanghæfte. 
Næste dags klassiske motions arrangement havde Henrik kreeret, det bestod af et labyrint 
rundtur i det meget kuperede terræn på skrænterne ud til fjorden. 
 
3 Natløb + 1 
De 3 traditionelle natløb i Nordjylland havde i år nærmest rekord deltagelse fra vores klub med 
12 starter. 
 
Efterårsstafet den 2. november 
Mariager Fjord OK afholdte den traditionsrige ”Blomstafet” i Linddale i Hadsund. 
To hold fra RSOK deltog – og for første gang havde vi et vinderhold. På D-banen blev Steffen 
Molin, Helmut Hilden og Troels Andersen vindere. 
 
Nordjysk Mesterskab Dag i Bulbjerg 27. oktober 
Til NJM Dag havde vi gjort til en til en klubtur, 10 løbere til start, klubteltet var rejst og godt det 
samme det regnede hele dagen så vi fik mange gæster i vores telt.  
 
Sæsonafslutning den 30. november 
Jette og Ole havde arrangeret en velbesøgt tur med 36 deltagere i det kendte område lige 
omkring Rebild Porten og Sønderkol. De traditionelle skjulte spiselige sager blev fundet i 
skovbunden og senere blev der serveret gløgg i tipien ved Comwell. Dagen sluttede med lidt 
julehygge, snak og lidt spiseligt på Kulturstationen. 
 
Medlemstallet 
Ved udgangen af 2013 var vi 82 aktive, det højeste antal i klubbens historie, des uden har vi 3 
friløbere og 5 passive, med udsigt til at flere friløbere og passive bliver til aktive medlemmer i 
2014.  



 
I 2013 var vi 82 aktive, 3 friløbere og 5 passive medlemmer 
I 2012 var vi 55 aktive, 5 friløbere og 5 passive medlemmer 
I 2011 var vi 47 aktive, 3 friløbere og 5 passive medlemmer 
I 2010 var vi 35 aktive, 2 friløbere og 5 passive medlemmer. 
I 2009 var vi 37 aktive, 3 friløbere, 4 passive medlemmer 
I 2008 var vi 41 aktive og 10 passive medlemmer 
I 2007 var vi 53 aktive og 10 passive medlemmer 
I 2006 var vi 69 aktive, 5 passive og 1 æresmedlem 
I 2005 var vi 58 aktive, 6 passive og 1 æresmedlem.  
I 2004 var vi 77 medlemmer.  
I 2003 var vi 67 medlemmer. 
 
Klubbens historie bevaret i Scrapbøgerne. 
En stor tak til Jane for at have sat system og orden i de nu 4 scrapbøger, der rummer klubbens liv 
i nu 35 år.  
 
Hjemmesiden www.roldskov.dk 
Vi har nu haft denne hjemmeside i 6 år, og vi tror de fleste syntes den fungerer godt. Og det er 
vores håb at vi kan få etableret en ny, der er lige så enkel at gå til men måske med lidt mere 
"Pift". 
Aktivitetskalenderen og Nyhedssiden er meget velbesøgt. Den nemme opdatering af disse sider 
med en slettefunktion der kom til i 2013, gør dem nemme at vedligeholde og holde opdateret. 
Også indmeldelses funktionen har været flittigt brugt i 2013, det er en dejlig funktion som 
medfører at nye medlemmer bliver oprettet med korrekt stavet navn og ikke mindst E-mail 
adresse. 
 
Tak 
- Tak til alle medlemmer, som engageret, og med godt humør påtager sig de mangeartede 
opgaver der er i forbindelse med klubbens aktiviteter.  
- Tak til de udvalg vi har til at hjælpe bestyrelsen, en særlig stor tak til Mette med sit en-mands 
økonomi udvalg. 
- Jeg vil også lige sige tak til min bestyrelse for et engageret arbejde.  
--------------- 
 
- Kommentar om at medlemsmøde ang. medlemsskab af DOF mm. som blev foreslået på sidste 
års generalforsamling ikke er afholdt endnu. Dette følges op af bestyrelsen. 
 
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.  
     Ved kasserer Jesper Carl. 
Regnskabet blev fremlagt af Mette Håkansson. 
Kontingent indbetalinger på 6202 kr., ca. en fordobling fra sidste år. 
Indtægter fra REBOADV på 23919 kr., et meget flot resultat. 
Større udgifter til korttegning og materiel i år. 
Resultat for året er et underskud på 2803 kr. 
Revisionen har gennemgået regnskabet og taget stikprøver på bilagene, der var ingen 
bemærkninger. 
 
- Forslag om at startafgift for klubmedlemmer fremtræder som selvstændigt punkt frem for som 

http://www.roldskov.dk


del af kortsalg for bedre t kunne følge den. 
- Kortsalg til fremmede er primært Rebild bakker og Nørreskoven i følge Jonna 
- Kommentar om at 2 store sponsorer til REBOADV ikke er nævnt fordi det er materiel sponsorat 
og ikke kroner og ører. Det drejer sig om arrangementet søndag aften samt trykning af kort. 
- Korttegning, ekstern konsulent dækker over rentegning af Nørreskov kortet. 
- Varelager, løbedragter og t-shirts er nedskrevet fordi bestyrelsen har planer om at skifte 
klubdragt og det gamle varelager derfor ikke længere anses at have nogen værdi. 
- Kommentar om at det positive resultat reelt 9256 kr. bedre end det fremgår pga. udskudt udgift 
til korttegning fra 2012 
- Kommentar: På referat fra sidste år blev det noteret at klubbens aktiver måske skulle fremgå af 
regnskabet. Dette har bestyrelsen ikke drøftet, der anmodes om at dette tages op. Dette handler 
om aktiver som printer, GPS’er, kort osv. Andre kommentarer om at så meget som muligt 
straksafskrives for ikke at komplicere tingene. Kort kan betragtes som en skjult reserve og 
kommer bla. til udtryk ved kortsalg. Samlet set flest kommentarer om at fortsætte med 
straksafskrivning. 
- Forslag om at regnskab simplificeres så nogen poster slås sammen. Regnskabet er meget 
detaljeret for en så relativt lille klub. 
- Revisionen er meget glade for regnskabet, det var let at gå til. 
- Generalforsamlingen godkender regnskabet. 
 
4) Fastsættelse af kontingent.  
     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2014, så det årlige kontingent fastsættes til: 
 børn op til 7år kr. 10;  8 – 20 år kr. 200; Voksne kr. 400; passive kr. 120. 
- Tidligere har kontingent op til 10 år været 10 kr., ændringen er for at ensrette med DOFs 
opkrævninger. 
- Forslag om at kontingent op til 7 år er 0 kr. 
- Forslag om genindførelse af familiekontingent. Efter diskussion på generalforsamlingen trækker 
forslagsstiller forslaget tilbage.  
- Bestyrelsens forslag om kontingent er vedtaget. 
 
5) Behandling af indkomne forslag. 
     Forslag bedes indsendt skriftligt eller mailet til bestyrelsen, senest 8 dage før             
 generalforsamlingen. 
- Ingen indkomne forslag. 
 
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 Ole Jensen blev valgt i 2012, er villig til genvalg. 
  Jesper Carl blev valgt i 2013, uden for tur er villig til genvalg.  
 Heins Rye Madsen blev valgt for 2 år i 2013, er ikke på valg. 
 Michael Niss blev valgt for 2 år i 2013, er ikke på valg. 
  Henrik Houmøller blev valgt for 2 år i 2013, er ikke på valg. 
- Ole og Jesper er genvalgt. 
 
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
     I 2013 blev Arne Mortensen valgt som første suppleant og  
    Anne Rye Madsen som anden suppleant. 
- Begge er genvalgt. 
 



8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.  
      Nuværende revisorer: Jette Jensen og Otto Møller.  
      Nuværende Suppleant Peter Henneby. 
- Begge revisorer er genvalgt. 
- Mads Kappel er valgt som suppleant. 
 
9) Eventuelt 
- Kortafgift for forsvaret afregnes anderledes end for andre. Aftalen er i følge Jonna at de per 
gang betaler et givent beløb for op til 50 kort og et højere beløb for op til 100 kort, uagtet at de 
måske kun bruger 20 kort. Disse kort ligger dog pt. frit tilgængelige for kassernens folk på deres 
interne net så de kan udskrive alle dem de vil. Ingen på generalforsamlingen kender til den 
nøjagtige aftale med forsvaret, det bør tages op af bestyrelsen at genforhandle aftalen med 
forsvaret. F.eks. en fast årlig afgift på 2000-5000kr. for frit brug af kortene. 
 
Husudvalg:  I 2012 og 2013 blev Arne Mortensen udpeget, han fortsætter. 
Rebild 2-dages stævneleder: Helge fortsætter.  
Økonomi udvalg: I 2013 har Mette fungeret som regnskabsfører, hun fortsætter i 2014. 
Aktivitetsudvalg: Eksisterer ikke men kan komme til det, hvem har lyst? Primær opgave: 
bemande aktiviteter og være "indpisker" vedr. løbs deltagelse. 
 
- Kommentar om at der bør følges op på at banelæggere til træningsløb er tilgængelige. 
- Kommentar om at listen over træningsløb er mere dynamisk så det faktisk er muligt at 
bytninger fremgår osv. Her kunne hjemmesiden f.eks. tages i brug. 
- Forslag om at klubben arrangerer banelægger kursus for at få flere banelæggere.  
 
- Forslag til husudvalget – oprydning og organisering i depotet. 
 
Bestyrelsens planer for 2014 
• Fastholde både nye og gamle medlemmer og skaffe os flere ny ved at være synlige, holde fast i 
traditionerne med fornyelse og udvikle nye ideer. 
• Tilbyde flere begynder og videregående kurser i Orienterings Teknik, samt kurser i 
banelægning med Condes programmet 
 
• 28 – 30 fod-O-træningsløb og  
• 8 MTBO træningsløb. 
• Bestyrelsen vil indføre et "Løber pas" der tilbydes til løbere fra andre klubber. Løber passet 
dækker et års træningsløb og skal koste 200 kr. meningen er at knytte løberne tættere til os, 
lette banelæggeren på dagen og få penge i kassen på forhånd. 
 
• Nyt "Find vej +" koncept for alle medlemmer eller turister. En brochure der guider brugeren 
rundt i natur og kultur ved hjælp af fotos og tekst. 
• Deltagelse i Dansk Orienteringsforbunds ”Find vej dagen” den 5,. april. 
 
• Lisbeth og Jesper inviterer på Naturvandring den 31. maj i Tversted. 
• Sct. Hans bål hos Jane den 23. juni. Grill og bål. 
• Klubmesterskab den 23. august med efterfølgende socialt arrangement.  
• Elizabeth og Helge inviterer til Sæson afslutning 6. december 
 




