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Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for mødet tirsdag den 18. august i klubhuset kl. 1700 

Forplejning Minna - referat Michael 

 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 

Ingen kommentarer 

Tilføjelser til dagsorden. 

punkt 7 er tilføjet. 

1. Evalueringer: U-1 lejr, møde Gert N., Skaw Dyst. 

U1 lejr – Masser af løb, leg og hygge. Udelukkende positive tilbagemeldinger. 

Møde med Gert N. – Vi har lige modtaget mail med noter fra Gert 5min før møde start, dette 

vender vi tilbage til på næste møde. 

Skaw Dyst – Klubtur med mange deltagere. Det gik godt.  

2. Løbskonto + bilag Tilskudsregler. (- det rigtige!). 

Bestyrelsen foreslår at regnskabet skal køre på o-service så medlemmerne kan følge med i hvad 

der står på deres løbskonto. Familier har automatisk samme løbskonto.  

Det er væsentligt at alle kan følge med i løbskontoens balance. 

Ole snakker med Mette H. om det er ok med hende at køre det på o-service. 

Ved udeblivelse fra tilmeldte løb bliver egenbetalingen af startafgiften opkrævet uanset årsag. 

Det skal tages op på medlemsmøde om ændringer af tilskudsreglerne til startafgifter. 

3. Medlemstallet 108 og finanserne 130. 

Finanserne ligger på 126.000 

4. Klubmesterskabet 2015 + bilag koncept(OJ) og Beskrivelse (Anne), 11 til DM. 

Der er 11 der har tilmeldt sig DM samme dag så de derfor ikke kan deltage i klubmesterskabet. 

Arne M står for materiel. Hanne er ansvarlig for mad 

I Jettes fryser ligger 4 svinemørbrad og 50 frankfurter pølser. Ukendt antal stykker kød i Lenes 

fryser.  



Minna forsøger at få fat i medaljer til ungdomsklasserne.  

5. Kortsalg regler Jonna: Hvem kan købe kort? 

Det fastholdes at prisen er 20kr/kort for orienteringsløbere og 40kr/kort for eksterne + porto 

og ekspedition (20-40 kr). 

Kortfiler sælges udelukkende til andre klubber. 

6. Kort printer flyttes fra Michael til Helge, eller nyindkøb? 

Printer flyttes fra Michael til Helge.  

7. Medlemsmøde 

Mulige datoer 28. oktober eller 4. november 

Ændringer af tilskudsreglerne til startafgifter. 

Deltagelse i divisionsturnering 

Sociale arrangementer 

Udlandstur – Ole har lavet lidt forundersøgelser 

8. Eventuelt. 

Der skal være U1 samling i Skørping i november. 

Kreds ungdoms match (KUM) starter snart op igen. 

 

 

 

Næste mødedato 29.09 og forplejning Ole. 

De næste møde datoer: 27.10, 24.11. Chek lige jeres kalendere (især Hanne der måske har en 

vagtplan), vores Doodle er lidt gammel. 

    

 


