
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for mødet tirsdag den 25. feb. i klubhuset. Kl. 1700. 

Forplejning Heins 

Referat: Michael 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 

Ingen 

Tilføjelser til dagsorden. 

”12. Evt.” tilføjes 

1. Konstituering. 

Samme konstitution som sidste år. 

Ole er formand, Henrik er næstformand, Jesper er næstformand, Michael er 

sekretær. 

2. Bestyrelses møder tid og sted i 2014. 

Næste møde er mandag den 28/4 kl.17.00 

Jesper udsender Doodle om dato for resten af datoerne. 

3. GF referat? 

Er endnu ikke på hjemmesiden, men er udsendt til alle medlemmer. 

4. T - løbs plan. 

Fremover skal der lægges følgende baner: Lang svær (7-8 km), Kort svær (4-5 

km), Lang let/mellemsvær (7-8 km) med mulighed for afkortning (3-4 km). Efter 

find vej arrangement genindføres begynderbanen. 

5. Find vej dagen. 

Henrik er hovedaktør for arrangementet den 5. og den 26. 

Heins laver børnebane i terrænet ligesom sidste år og sørger for afvikling af 

denne den 5.  



Der skal annonce i Rold Skov Bladet og Folkebladet ligesom sidste år. 

Prøve om videoklip optaget her i skoven kan blive vist på tv som reklame. 

Heins sørger for sponsorat af frugt. 

Uddeling af reklame: Heins tager børnehaver og skole i Arden. Ole tager med til 

skolen i Skørping og Støvring.  

6. Hjemmeside ideer. 

Michael er startet på nyt layout og lettere tilgang til at ændre det fremover. 

Jesper har set på funktionalitet på siden. Forlag om mulighed for upload af 

billeder. Mere interaktivt indhold, f.eks. online kursus materiale, link til 

banelæggerhåndbog på DOFs hjemmeside. Reklame og information til nye som 

kommer til hjemmesiden. 

Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden. 

Der kan pga. personfølsomme oplysninger eller lignende være udeladelser i de 

offentliggjorte referater. 

Rettelser til kalender laves så der er mulighed for upload af excel fil hvorefter 

ændringer vises til godkendelse. Samtidig ”tabel ændrig” hele kalenderen til 

redigering samtidig.  

Tilføj at pris for ikke medlemmer er 40 kr. per gang for deltagelse i løb. For 

medlemmer af andre klubber 20 kr. Dette skrives også på skiltet som er med ude 

ved træningsløb. 

Ny kode til Condes lægges på hjemmesiden snarest. 

Forslag om at bogen om tømmermandsløbet lægges på hjemmesiden. Helge skal 

spørges om dette er i orden. 

7. Tøj udvalg status. 

Heins præsenterede layoutet der arbejdes på. Materiale er sendt til Mikkel fra 

Trimtex som nu laver et par forslag. 

Klubben giver et sponsorat/tilskud på 150 kr per tøjenhed som er trykt specielt i 

RSOK layout, dvs. trøje, jakke og cykeltrøje. Tilskudet gives kun ved første 

samlede indkøb af klubtøj. 

Klubben køber ét sæt som prøve/udstillingsmodel til fremvisning for bestilling 

senere. 

Heins laver skitse med forløb i bestillingsprocessen. Datoer osv. 



8. Aften løb med spagetti. 

Spaghetti er ikke aktuelt. 

Orla laver aftenløb den 4/6, der skal findes anden banelægger til den 14/6. 

Politiet inviterer til aftenløb den 21/5 fra Skørping skole. 

9. Klubbetalt starter ( NJ lang, stafet, nat, klub dag og B fod O og grundtakst 

MTBO kr. ?) i alt 2014 kr. 6000. 

Alle starter inden for nordkredsen betales af klubben. Dog dækkes maks. 100 kr. 

MTBO starter dækkes på samme vilkår. 

10. Medlemstallet. 

Der er pt. 13 udmeldinger her i starten af året. Der er 7 personer som ikke har 

reageret på kontingent indbetaling efter 3. rykker. 

11. Økonomi. 

Der er i øjeblikket 98000 kr. i banken, om lidt bruges 18000kr. til DOF 

kontingent. 

12. Evt. 

Helge og Ole har møde med kommunen den 27. som trin på stigen til at få støtte 

på 100000kr. delt over 3 år. 

Ansøgning er sendt til Rold24race om støtte til find vej på 6500 kr. 

Ole tager til repræsentantskabsmødet hvor Helge fratræder. 

Ole kommer med input til medlemsblad. Bidrag fra Henrik om find vej er kommet. 

Forsøg gerne med nye typer løb ind imellem, f.ek.s koridor løb, point løb, kurveløb 

osv. 

 

Næste mødedato ?   og forplejning  

mandag den 28/4 kl.17.00  Jesper 

    


