
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for mødet tirsdag den 4. nov. i klubhuset. Kl. 1700. 

Forplejning Ole, afbud fra Jesper. 

Referat: Michael Niss 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 

Ok 

Tilføjelser til dagsorden. 

Ingen 

1. Medlemsmøde Generelt. Alle 

Super møde, mange gode input 

2. Find vej dagen 2015. HH 

Startsted ved Vedsted Skovhus / Røverknolden. 

Henrik tilmelder os. Arrangementet diskuteres yderligere senere. 

Opfølgning umiddelbart efter arrangementet for ungdoms teamet. 

3. Hjemmesiden. MN 

Der er nu kommet gang i udviklingen igen, der vil snart ske noget på siden. 

4. Nyt ungdoms team. OJ 

Der er møde på lørdag til etablering af teamet. Vejlederne er primært Elizabeth 

og Ansa. 

5. Konklusioner medlemsmødet, se Michaels referat og læs det inden mødet. Alle 

 Træningsløb, Uddannelse, Klubture til åbne løb, Sociale aktiviteter, 

 klubhuset, Kommunikation, Klubmeterskabet, Klubbens struktur,

 Aktivitets niveau 

Træningsløb: 

Det vil være godt med en tovholder for træningsløbene, til koordinering af 

momenttræning osv., mulige personer: Helge, Elizabeth, Henrik 



Vi har behov for flere kompetencer inden for teknik træning. 

Det overvejes at genoptage løb hverdagsaftener som forsøg, muligvis med 

asistance fra ”de grå sokker” til postudsætning. (Jane, Otto, Jonna, Ole, Henrik, 

Arne Møller, Annelise og Torben Elin, Per Jørgensen) 

Kvaliteten af banelægning skal højnes på en eller anden vis. 

Konstruktiv kritik giver gode banelæggere, ideen med 3-4 der sammen laver en 

serie træningsløb virker god. Udfordringen er lige nu at få sammensat de(n) 

gruppe(r) af folk som er interesseret i dette. Et forslag er at lave 

træningsløbsplan for næste år og så på generalforsamlingen lade dem vælge 

tidspunkt så det passer med at de kan gøre det sammen. 

Uddannelse og kursusforløb 

Det er gennemført flere aktiviteter i år. Der er planer om flere aktiviteter især 

inden for ungdom. 

Voksen2 kommer her 29. november 

DOF-akademiet i januar er stor mulighed for at få flere med. 

Klubture og deltagelse i åbne løb 

Ide om at lave en årsplan med udvalgte åbne løb, især satsning på flerdages. 

Sociale aktiviteter 

Familituren kunne godt genopstå, evt. i sammenhæng med et en dages stævne som 

kunne bruges den ene dag for også at få orientering endnu mere med i 

arrangementet. 

Udlandstur havde stor opbakning på medlemsmødet, det er noget der skal 

arbejdes videre på. 

Klubhuset 

Der er ikke det store behov for ændringer. Kommunen er spurgt om nyt linolium i 

det første rum. 

O-brevet, information og website 

Der er stor tilslutning til den nye model for O-brevet 

Der er behov for opdatering af hjemmeside, Michael arbejder på dette. 

Klubmesterskab 

Seedning skal arbejdes ind i klubmesterskabet. Tilslutning til modellen med 

pointløb. 

Klubbens struktur 

Der er ikke så meget nyt til dette punkt.  

Johan afholder Condes kursus den 22.-23. november 



Aktivitetsniveau og ambitioner 

Der er ikke så meget nyt til dette punkt. 

6. Medlemstallet 85. OJ 

Det er nu steget til 87 medlemmer, da det var lavest i foråret var det på 69. 

7. Økonomien. OJ 

Der er lige nu ikke yderligere information om dette punkt. 

8. Generalforsamling  21 el. 29. januar. DOF akademiet 26. Januar 

(DOF akademiet er den 24.) 

(Forlag er i virkeligheden den 20. og den 27., begge er tirsdage.) 

Det fastlægges til den tirsdag den 20. januar 2015 kl.19:00 

9. Genbestilling af tøj. HRM 

Tøjet har stor betydning for klubben, især udadtil. 

Der skal laves ny bestilling. Klubben giver 150 kr i tilskud til hver del i klubbens 

design. 

10. Evt. 

Intet 

 

Næste mødedato 25. nov. og forplejning Jesper. 

    


