
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Dagsorden for mødet tirsdag den 24. feb. i klubhuset. Kl. 1700. 

Tilføjelser til dagsorden. Ingen 

Info punkter: 

- Korttegnings program for 2015:  

Korttegnings chefen har udarbejdet en meget detaljeret plan med terminer for 

færdiggørelsen. Medsendt som fil.  

- B&U aktiviteter:  

Starter tirsdag den 3. marts. En del af ungdomsløberne har på det tidspunkt 

været på U-1 weekend i Horsens den 28. og 01.03. 

- Hus udvalget plan 2015:  

Efter vi fik ny gulvbelægning i februar er fodpanelerne nu malet, så kommer turen 

til væggene, alt i kommandocentralen. Det overvejes om vi skal gøre noget 

effektivt ved skorstenen der har noget sod udtrædning. Vi har bestilt 

vinduespusning ind - og udvendigt, rengøring inde i karme og gulvvask, udføres  

omkring 1. marts når starterne ligger ude i skoven (vi fik et godt tilbud kr. 375,-). 

- Klubledermøde i Silkeborg:  

Endnu en gang blev plan 2020 for DOF endevendt sammen med Silkeborg OKs 

forslag til ændringer i forhold til HB. Formanden for Nordkredsen fratrådte, der 

blev ikke valt ny formand men en midlertidig. Johan(OK Pan), Ansa og Ole deltog. 

- Nøgleboks:  

 

 

- Gamle Emit brikker:  

Jeg husker ikke lige hvem der ville eksperimentere med at sætte nyt batteri i de 

"døde" brikker, udover Søren Theilgaard. Vi har ca. 20 stk. 

 



 

- Klubtøj:  

Forventes fremme i uge 8 håber vi da. Ungdomsløberne der skal til Horsens vil 

helt sikker gerne have deres nye uniform på til U-1 dagene. Og hvis det holder stik 

vil vi udlevere tøj ved T-løb den 28. feb. 

- MTBO plan:  

Er endnu ikke helt på plads 

- Medlemstallet:  

Er svundet ind til 81 aktive, et fald på 14. 

- DOF rept. møde 07.03: 

Minna og Henrik deltager i DOF repræsentantskabs mødet i Middelfart. Der er 

endnu ikke noget nyt om hvem der bliver årets klub. Måske bliver det først oplyst 

på selve mødet. 

--- 

 

Beslutninger: Divisions match, på næste møde. 

 

 

 

Næste mødedato 24. marts, forplejning Henrik. 

    


