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Referat for bestyrelsesmødet tirsdag den 29. sept. i klubhuset. Kl. 1700. 

Forplejning Ole  

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 

Ok 

Tilføjelser til dagsorden. 

Punkt 11 og 12 tilføjet 

1. Evaluering R2D 

Der var ingen klager over baner eller afviklingen af arrangementet. Parkeringsforholdene var 

ikke optimale pga. regnvejret om lørdagen. Økonomien er endnu ikke gjort endeligt op, men 

der er helt sikkert overskud. 

2. Evaluering klubmester. Rikke, Nicolai og Andrea. 

Der kunne let have været dobbelt så mange deltagere til arrangementet. Flytningen af 

arrangementet flere gange skulle have været undgået, vi er nødt til at være opmærksomme på 

hvilke andre løb der er som kan komme i vejen. 

Det tages op på medlemsmødet hvad folk mener om modellen. Andre modeller kunne være 

nordjysk klubmester, eller udvælgelse af 3-4 løb i løbet af året som tæller til klubmesterskabet. 

Den sociale del af arrangementet gik rigtig godt, og vejret viste sig fra den pæne side. 

3. Medlemsmøde onsdag 4. nov. på Kultur Stationen 
 Divisions turnering - Sociale aktiviteter - Stævne aktivitet 
 Udlands ture - Tilskudsregler afskaffes til fordel for? -  
 EBH foto fra havbunden. 
 Bilag: Handlingsplan 2015 - Visioner 2015, til præsentation på medlemsmøde. 

Klubmesterskabet tilføjes.  

Henrik skriver oplæg til fordele og ulemper ang. divisionsturnering.  

De sociale arrangementer der er tale om er familietur, naturvandring, Skt. Hans og 

sæsonafslutning – der skal stikkes en finger i jorden for at se hvordan stemningen er. Mulighed 

for familieturen kunne være at kombinere med et åbent løb om søndagen. 

Stævneaktivitet, i 2016 har vi 3 stævner + tømmermandsløbet. 

Udlandsture, Ole spørger Helge og Elizabeth om de vil give et bud på oplagte muligheder. 

Tilskudsreglerne ændres så der gives tilskud (100% / 50%) til enkelte arrangementer og ikke 

noget til resten. Hvilke arrangementer der gives tilskud til er afhængig af om vi skal være med i 

divisionsturnering eller ej. 



Helge udpeges til ordstyrer. 

Visionerne skrives over i handlingsplanen og efter medlemsmødet skrives der så visioner som 

opsummering af mødet (lige som sidste år). 

4. MTBO Vintercup 1., RSOK arrangerer. 

ca. 25 km som køres både i og uden for skoven. Der spredes et antal poster ud som hver har et 

tilknyttet spørgsmål som kan give point. 

Vi står for selve løbet. Efterfølgende er der bespisning som vi ikke har noget at gøre med. 

Der skulle måske have været spurgt lidt bredere om hjælpere til arrangementet inden der blev 

sagt ja til det. 

5. Gert Nielsens Notat og Klub udviklings Workshop. Hvem tager med? Alle har GN Notat 

Ole tager med. Michael tager også med (afklares med familien først). Helge og Otto spørges 

også. 

6. St. Binderup møde 

Ole har talt med Orla til R2D om det har interesse at lave noget samarbejde. Mulige 

samarbejdspunkter er træningsløb, divisionsturnering, korttegning, etc. Lige nu ligger bolden 

på deres side. 

7. Skovdistriktets zonering 

Der vil blive udlagt et antal stillezoner som vi IKKE må bruge til træningsløb, men dog godt må 

bruge til stævner. Oplæget siger vestlige del af Hesselholt samt Mørkeskov (sydlig del af 

Fællesskov kortet) 

8. U-1 kursus i Skørping 14. og 15. Og efterårs stafet (Blom) 14. 

Der er en gruppe af medlemmer der tager sig af det praktiske. Banelægningen og kursusdelen 

står vi ikke for. 

9. Klubbrev modtagere. Bilag, Helge spørger om det er OK. 

Listen er fin. De tilføjes til listen. AKIF mangler på listen. Vi kan lave en mulighed for at folk 

uden for klubben kan tilmelde sig o-brevet selv. 

10. Kursus - Info møde kommunen. Bilag 

… 

11. Medlemstal og økonomi 

Der er lige kommet flere til, pt. 119 aktive.  

154.000 kr. på kontoen, i August stod der 126.000, ved generalforsamlingen i Januar var der 

176.000. Det meste af stigningen nu her skyldes R2D. 

12. Tøjsalg 



Der laves ny bestilling nu, til samlet beløb på 14.322 kr. Løbetrøjer, kort og langærmet samt 

jakken. 

13. Evt. 

Generalforsamling 2016 bliver 26. januar. 

Beretningen holdes kort, hvorefter der gives et kort indlæg fra hver af udvalgene. 

Skovlukning til DM skal meddeles senest 12 måneder før. Vi påtænker at bruge området til 

træningsløb i starten af året inden skovlukning træder i kraft. 

 

Næste mødedato og forplejning 27.10, Michael. Afbud fra Henrik. 


