Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Dagsorden for mødet onsdag den 13. juni i klubhuset. Kl. 1900.
Forplejning Michael, referat Michael
Afbud fra Helle, Trine ?
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Ok
Tilføjelser til dagsorden?
Punkt 8
1. Persondata forordningen.
EB – Helle
Et rigtig godt stykke arbejde Helle har lavet.
”Privatlivspolitik for Rold Skov OK” er færdig og lægges nu på hjemmesiden. Rettelserne til
Fortegnelsespolitik arbejdes der stadig på.
Masse emails sendes fremover med alle modtagere i BCC feltet så ingen modtagere kan se
hvem den er sendt til.
Modtagere af o-brevet som er uden for klubben vil fremover få en besked om at vi passer godt
på deres data og det eneste vi har registreret er deres navn og email. Hvis de fremover ikke
ønsker at modtage det kan de vende tilbage og blive slettet fra listen.
Databehandlingsaftale med o-service/DO-F og one.com udfyldes og underskrives af Ole som
dataansvarlig.
2. Budget opfølgning
Udskydes til næste gang. Foreløbig melding er at det ser ret godt ud.

Helle

3. Årshjul, Bestyrelsens bundne opgaver.
Alle.
Vi har tilføjet lidt. Inden næste gang går Michael refereater for et års tid tilbage for at se om vi
har flere punkter herfra.
4. Ungdomsafdelingen omstrukturering.
EB-Ole
Anne og Jakob har foreslået at træningen spredes ud blandt flere personer. Et team om niveau
1 og 2 samt et team for niveau 3 og 4. Der har været rigtig god opbakning, især omkring niveau
3 og 4. Der er møde i morgen ang. dette. Alle som er en del af trænerteamet skal på kursus og
have første trin af DOFs træner uddannelse. Disse uddannelser ligger først til november, så
indtil da må det prøves af med flere trænere. Anne bliver organisator for den ene gruppe og
Anders Gammelmark for den anden.
Der arbejdes pt. hårdt på talent center i Rold Skov OK. Der er ansøgninger inde hos DOF,
kommunen og Nordkredsens venner for tilskud til projektet og endeligt svar afventes fra alle.
Der er ikke erstatning for TC Nord, men en miniudgave heraf som måske kan udvikle sig over
tid.
5. Nordkredsmøde i Silkeborg
Ole
Anders Gammelmark var med Ole og hørte bla. om ændringer i DOFs træner uddannelser som
oplæg ved Tue Lassen som er projektleder på træning af børn og unge (TBU). De nye kurser
afholdes over en weekend.
I 2023 ligger et DM som snart skal fastlægges i en af nordkredsens klubber da aftale men SNS
er at de får besked 4 år i forvejen. Der er ingen klubber der endnu har budt ind på det.
6. Medlemstallet 151 aktive, 33 friløbere og pengekassen 175.700 (sidste møde 148
aktive, 28 friløbere – 156.200).

Vi har lige modtaget beviling fra kommunen på 13.500 kr. til indkøb i 60/40 ordningen.
7. Lykønske kort.
Vi har 5 forskellige lykønskningskort som kan skrives og sendes til medlemmer ved særlige
lejligheder.
8. Byfest løbet
Punkt til næste gang.
9. Evt.
I forbindelse med nedbrud af flere telte pga. vejret undersøges det lige nu hvad forsikringen vi
betaler gennem DO-F dækker. Walther foreslår at vi evt. kan søge Dansk Idrætsforbunds
Foreningspulje som har 5mio til uddeling.
Sidste år lavede Elizabeth et oplæg med momenter til træningsløb. Dette er ikke tilgængelig
nogen steder på trods af det store arbejde. Det blev sendt ud sidste efterår til alle som havde
en banelægning men det er uvist om det også blev sendt ud i foråret. Der må gerne være lidt
flere udfordringer til dem som gerne vil lidt mere til træningsløb. Kataloget kan evt. sendes ud
til alle som har banelægning i efteråret, diskuteres på næste møde.
Ved email kommunikation i bestyrelsen kan det være svært at afgøre hvem der skal svare og
derfor kommer der ikke altid svar fra dem man forventer. Vi skal være bedre til at skrive hvad vi
forventer af svar og vi skal være bedre til at svare. Emnet diskuteres igen på næste møde.
For at få hjemmeside færdig spørges andre om de kan tage en tørn i forhold til opsætning af Obrevet for at give mere tid til hjemmesiden. Elizabeth spørger Thomas Nesgård.
10. Møde med ”Nyt klubhus udvalget”: Mette – Peter – Helge.
Elizabeth snakker med Jakob (familie) som er bygningingeniør om han er interesseret i at
hjælpe os med at vurdere Enggaard bygningen og evt. lave overslag på hvad nybyggeri vil koste.
Ole spørger Peter om han vil fortsætte kontakten til Enggaard og sammen med Jakob lave
vurdering af bygningen.
Næste mødedato onsdag den 8. august. Forplejning Ole.

