Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for mødet tirsdag den 10. juni i klubhuset. Kl. 1700.
Forplejning Henrik 10.06
Tilstedeværende: Henrik, Jesper, Ole, Michael – Afbud: Heins

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidst. Som vistnok ikke er ude?
Det er udsendt, ingen kommentarer til det.

Tilføjelser til dagsorden?
Ingen

1. Hjemmesiden og Rebild2Dages siden.
Nyheder på REB2D står for tæt på rammerne.

2. Klubudvikling med fokus på frivillighed. DIF støttet 4 årigt projekt med
"konsulent" bistand. DOF spørgeskema skal danne udgangspunkt for hvordan ser vi
ud i dag?
Skemaet blev gennemgået og Ole skrev ned og renskriver efterfølgende.

3. Medlemsmøde om planer 2015 og visioner 2016, 2017.
Forslag om afholdelse i Oktober, kombineret med fællesspisning for at tiltrække
så mange som muligt. Muligvis oplæg til diskussion. Indhold af mødet diskuteres på
næste bestyrelsesmøde.

4. kurser: 1 - 2 - træner 2 x 4 timer og Emit, kommer forbi Nordjylland. Hvem kan
vi forslå skal med her?
Forslag til 1-2-træner: Gunilla, Minna, Anne
Emit grundlægende: Johan – Emit avanceret: Michael
Der følges op på dette når der vides mere om hvornår kurserne kommer til at
ligge.

5. Klubmester, Mosskov P. plads, banelægger Heins og Jane. Fælles hvad? grill
eller?
Starttidspunkt flyttes til senere (kl.14/15) for at få tidspunktet til at passe
bedre med efterfølgende spisning.

Ideer til startsted (med hensyntagen til grill/telt mv.). Spejderhytten, Janes
garage, pavillionen ved Rold Storkro, klinghuset, ”lerhulehus”-pladsen (ingen hus)

6. Medlemstallet.
Nuværende 73 aktive + 5 passive

7. Økonomien.
Ikke de store ændringer siden sidst.

8. Aktiv ferie uge 27. 5 dage kl. 10 - 14. 5 tilmeldte.
Ingen yderligere kommentarer

9. Evt. Hvad sker der inden næste møde 26.08: 3 T løb, Aktiv ferie, Læsø 3dages,
Start efterårs sæsonen, 3 T løb. Klubmesterskab 23.08.
Nyhedsbrev – Vi laver og udsender et hurtigst muligt, samt yderligere et i
forbindelse med opstart af efterårssæsonen.
Nu: Find vej i, NJ Lang, Naturvandring, REB2D
Næste: Klubmesterskab, REB2D, Aktiv ferie, Medlemsmøde
Forslag om at der på en hverdag om ugen i en del af året kunne laves noget
ungdomstræning, som evt. kunne kombineres med et pensionist arrangement
tidligere på dagen hvor de kunne hjælpe ungdomstrænerne med at sætte poster
ud.

Næste mødedato og forplejning 26.08: Ole

