
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

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

Forplejning: Jesper, Referat: Michael 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 

Ingen rettelser 

Tilføjelser til dagsorden. 

Punkterne 5,6 og 7 

1. Møde med formanden for Rold Skov Skiklub Mikael Jakobsen. Emnet, forslag       

sammenlægning af RSOK og RSS. 

Ingen besøg fra RSS, de kunne ikke. 

Heins informerer: Skiklubben synes der er for meget administration i forhold til at have en klub, 

i forhold til hvor meget aktivitet de har. De lægger op til at de vil være en under-klub af RSOK. 

Hadsund og andre orienteringsklubber har lignende struktur. Hvis muligt vil Mikael gerne 

indtræde i bestyrelsen for RSOK. 

Fra DOFs hjemmeside, vedr. Aktiv, passiv eller friløbet: ”Er der tale om klubber med flere 

idrætsgrene på programmet, kan medlemmer der udelukkende dyrker andre idrætsgrene, 

registreres via O-service som passive over for DOF.” 

Der skal muligvis en udvidelse af bestyrelsen til for gøre plads til skiklubben. 

Bestyrelsen vil gerne mødes med Peter og Mikael fra skiklubben, Heins prøver at invitere dem 

til den 16. december kl.17. 

2. Hjemmesiden. 

Den nye hjemmeside kan indtil videre findes på new.roldskovok.dk  

Udviklingen er på et stadie hvor alt funktionalitet er som minimum på niveau med den gamle 

side. Alt det bagved liggende er opdateret så den nu er lettere at vedligeholde. 

3. Martin Hedal ønsker at lave artikel i O-posten, Henrik har udsendt en mail, Martin skal have 

et svar. 

Efter mødet med Gert Nielsen har jeg udvidet det jeg talte med ham om, mest med henblik på 

evt. oplæg på DOF akademiet, men vi kan måske bruge noget herfra. I får det som fil 

"Rekruttering og fastholdelse..." 

Der svares til Martin at vi gerne vil bidrage og han hører mere snart. Som udgangspunkt kan 

formentlig bruges det Ole har skrevet til DOF akademiet sammelagt med noget interview og et 

par billeder. 



3. Jespers T - løbs kalender kladde. 

Der kan lægges flere løb ind i nord (Teglgården) 

Vælderskoven skal ikke bruges for meget da kortet vest/syd for stendalen ikke er opdateret. 

Datoer for påske, pinse osv. er ikke opdateret, banelæggere og hjælpere er heller ikke 

opdateret endnu. 

Der ligger en opgave i at få fortalt nye at vi gerne vil uddanne dem til at lægge baner og de 

lærer en hel masse af det.  

Den der skal kommenteres på er fanerne 2015_automatisk og adresser 

4. Generalforsamling. 

Punktet udskydes til næste møde den 16. december. 

Der lægges ikke op til nogen ændring af kontingent. 

5. Medlemstal og økonomi 

Vi er nu 91 aktive medlemmer. 

Vi har lige nu 166000kr. på kontoen, heraf er 75000kr. øremærket til korttegning osv. til 2015. 

6. B&U teamet 

Teamet blev nedsat for 14 dage siden. Der er 8 forældre og Elizabeth som idemager og 

tovholder. De afholder fremover træninger om tirsdagen kl.17 eller 16.30, det er ikke endelig 

vedtaget endnu. Planen er at de starter op den 15. februar, inden da skal der gennemføres 2x4 

timers kursus for forældrene, 1-2 træner. Der skal leges og der skal være en lille 

orienteringsting hver gang. Der snakkes yderligere om kager, biograftur osv. for at styrke 

sammenholdet. 

7. Konklusioner medlemsmøde, udsendelse til medlemmer 

På sidste møde aftalte vi at vi på dette møde ville gennemgå de konklusioner vi fik skrevet i 

refereatet med henblik på at bruge disse til at skrive et indlæg til næste nummer af O-brevet 

vedrørende bestyrlesens konklusioner for medlemsmødet. 

Aktivitetsniveau og ambitioner – Vi har et højt ambitionsniveau og mange aktiviteter, dette 

ønsker vi at bibeholde. 

Michael skriver indlæg til næste nummer af O-brevet med udgangspunkt i referatet fra sidste 

bestyrelsesmøde. 

8. Tøj 

Der vil være tøjprøvning ved sæsonafslutning.  

Klubben giver 150 kr i tilskud til hver del i klubbens design med undtagelse af huen. 

8. Evt. 

 

Næste mødedato og forplejning 16.12,  Michael. 


