
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for mødet mandag den 2. maj i klubhuset. Kl. 1700. 

Forplejning: Michael, Referat: Michael 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 

Ok 

Tilføjelser til dagsorden. 

Intet 

1. Divisionsløb overskud ca. 23.000 og Skovfogedklage Hollandshus 

Meget tilfredsstillende arrangement hele vejen rundt. 

Klagen blev håndteret godt og blev hurtigt afklaret. 

2. Find vej evaluering 

Meget tilfredsstillende arrangement(er), over alt forventning. Totalt set 165 deltagere til de to 

arrangementer (115 på find vej dagen og 50 dagen efter). 35 nye friløbere. 

Næsten alle deltagere var familier med børn. 

Brochurer om børn og unge er ikke opdaterede, Skovtroldene er ikke nævnt. 

3. Aftale MFOK. Hesselholt og T - løb betaling. +2.750 kr. 1 bilag 

Aftalen godkendes af bestyrelsen i den fremlagte form. 

4. Retningslinjer korttegning til godkendelse - rettelse. 1 bilag 

"Der udleveres ikke O-cad filer til nogen brugere af vore kort, med mindre ganske særlige forhold gør sig 

gældende. Beslutning herom træffes alene af formanden for klubben, kortadministrator og formanden 

for udvalget i forening." – Tilføjes det med rødt. 

Kortfiler i jpg format skal ikke nødvendigvis slettes af medlemmerne af klubben, men o-cad filer 

forefindes som udgangspunkt kun hos de i retningslinjerne nævnte personer. 

Det skal sikres at nyeste kortfil altid bruges ved banelægninger. 

Bestyrelsen foreslår at nyeste kortfiler for alle områder gøres tilgængelige for medlemmerne med login 

på vores hjemmeside så man til enhver tid kan hente det gældende kort. Dette diskuteres af Ole, Helge 

og Jonna. 

Retningslinjerne er i den nuværende form ikke vedtaget af bestyrelsen. 



5. Arnes forslag til banelæggere. 1 bilag 

Umiddelbart er indtrykket at der ikke er stemning generelt for flere banelægninger per person. 

Men den der ønsker det er meget velkomne til at give Minna besked om det, så bliver det 

arrangeret. 

Vedr. kortfiler, se forrige punkt. 

6: Medlemstallet aktuelt: 132 - 6 - 4 (128 - 4 - 4 sidste møde) 

Der er fremgang. 

Nyeste tal: 136 aktive, 41 friløbere, 4 passive. 

7. Budget opfølgning, Minna. 1 bilag 

Se kommentarer i bilag. Næste opfølgning omkring start oktober (efter R2D). 

8. Økonomien 184.752 (164.000 sidste møde). Evt. budget opfølgning hvornår? 

DOF kontingent 2016: 31.0920,00 (fejl ca. 7.500) 

Kommunens aktivitetstilskud kr. 12.100.  

Kommunens Træner leder uddannelse tilskud kr. 2.000 

Se sidste punkt. 

7. Eventuelt. 

Forslag om at evaluere på stævner inden for en uge e.l. med alle hjælpere´og funktionsledere. 

Ole kontakter stævneudvalget vedr. dette emne. 

I næste nummer af O-brevet kommer info om ny tøjbestilling. 

Vi har fået henvendelse fra Silkeborg OK, vedrørende vores O-brev, idet de gerne vil have vores 

template idet de selv vil lave digitalt medlemsbrev og synes godt om vores layout. Vi giver dem 

skabelonen, men med klare retningslinjer om at vi ikke ønsker at de bruger vores layout, men 

gerne må bruge det til inspiration. 

Velux fonden kan ansøges om penge for foreninger som har særligt aktive ældre. Vi planlægger 

at ansøge om tilskud til A3 printer, med computer, toner osv. Senere ansøges muligvis også om 

noget i forbindelse med korttegning. 

 

Næste mødedato mandag den 6. juni og forplejning Arne. 


