
Rold Skov OK  
Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for mødet tirsdag den 21. august i klubhuset kl. 1900. 
Forplejning Ole, referat Michael 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Datoen for dette møde er forkert 
Nye punkter, tilføjelser til dagsordenen? 
Ingen 
 
Efterretnings info: Faste poster på plads, nye kort og nu også baneforslag, og brochure. 
Klubhus, taget renset for alger. 
Baneforslag er ikke kommet på hjemmesiden, Michael har overset email fra Henrik, sker 
snarest.  
9. sep 11-13:30 er der naturens dag sammen med Danmarks Naturfredningsforening. 10 poster 
med spørgsmål, Emit bruges som registrering af svar. 
 

1. Budget opfølgning    Helle 
På nuværende tidspunkt er der et overskud på 20.000 som er rigtig godt i forhold til de -6.000 
som budgettet sagde ved årets start. 
 

2. Årshjul Bestyrelsen finish   Michael 
Michael har gennemgået referater for de sidste 1½år og skrevet ting til årshjulet som 
manglede. Resultatet rundsendes til bestyrelsen. 
Årets klubeftersyn bliver den 24. oktober kl.19, Trine skriver på hjemmesiden, Ole bestiller 
lokale. Skal vi lave personlig invitation til dem som har positivt meldt tilbage på spørgeskemaet 
om hjælp. Helle laver udkast til individuel indbydelse og vil gerne udsende dem efter den er 
godkendt. 
 

3. Svar mail, aftaler om svar.   Elizabeth 
Vi er alle for dårlige til at få svaret på emails. Kvitter gerne for emails hvis man først vil svare 
senere. 
 

4. Talent træning igangsat TOP Nord   2 Bilag 
17. september er de andre norjyske klubber inviteret til møde om deltagelse. TOP Nord får eget 
budget og regnskab som ikke indgår i klubbens overordnede budget. 
 

5. Ungdomstur til Sverrig. Økonomien?  Elizabeth 
Udgift per deltager i 2017 var 557kr. Klubben har betalt startafgift, hytte og 210kr. per bil til 
kørsel i 2017. Elizabeth snakker med Helge om hvordan økonomien skrues sammen, klubben 
forventer at give tilskud i stil med sidste år. Der er pt. kun 5 tilmeldte børn, men med forældre 
og trænere bliver der ca. 16 deltagere. Der arbejdes på at få flere med. 
 

6. Fritidskonference 31. oktober på Comwell 19 – 22: Moderne Fritidsliv! 
a. Roll up banner designes: Michael 
b. Bemanding info stand i pause: Helle og Trine? 

Informativ plakat med fakta om klubben, antal deltagere, antal børn, 35 træningsløb om 
lørdagen, ungdomstræning om tirsdagen, osv. Kan være på flip-over. 
Info brochure om klubben kommer med til uddeling. 
Banner er designet, det kan ændres og tilpasses meget let. 
 

7. Medlemstallet og pengekassen 158 aktive– 199.100 (sidste møde 151 aktive, 33 
friløbere og pengekassen 175.700) 



Antallet er lige nu 162 aktive. Mette sender rykker til dem som mangler betaling. 
 

8. Helges mange opgaver: Fast Stævneleder i 8 år på alle RSOK stævner, Redaktør O-
brevet, Leder ungdomsafdelingen 3 år(planlægning, træning, U1), Fundraiser i 8 år, 
skriver næste alle RSOK PMér, Jubilæums arrangør, Jubi skrift og Gigant kort. Helge 
ønsker afløsning på Stævneleder posten. 

Vi har et par kandidater fra spørgeskema runden til afløsning på stæneleder posten. Helge 
tager fortsat opgaven til og med DM2019. Umiddelbart efter DM kommer der et R2D hvor det 
vil give rigtig god mening med en anden stævneleder. Skal der nogen på kursus til januar? 
Ole snakker med Helge om præcis hvilken opgave det er han gerne vil af med. 
 

9. Mail fra DOF udvikling om FB grupper om frivillighed Bilag 
Vi gør ikke noget lige nu. 
 

10. Løbeaften hos ”Benefit”, invitation.   Bilag 
Det kunne være en mulighed som indlæg til klubeftersyn, hvis det holdes til 30 min indlæg som 
appetitvækker til et besøg hos hende. Trine snakker med hende.  
 

11. Byfest i Støvring, invitation.   Bilag 
Ole melder tilbage at vi ikke har kapacitet til det med så kort varsel men vi vil gerne have budet 
til næste år. 
 

12. Evt.  
Klubhus 
Vi fik en kort drøftelse af det materiale vi har indtil nu, vi afventer at mødet med Enggaard 
bliver afviklet og tager det op på næste møde. 
 
Divisionsturnering 
Ole og Elizabeth sætter sig sammen en uge før sidste tilmelding og ser om der skal flyttes 
nogen til andre klasser. 
 
Klubben har nu fået yderligere en hjemmeside adresse som er RSOK.dk, dette i forbindelse 
med DM2019 hvor vi nu bruger adressen DM2019.RSOK.dk 
 

Formandstanker: - arbejde med ideen om at gøre teknologi til løftestang til rekruttering. 
Det er jo helt tydeligt at mange løbere man ser på gaderne og i skoven løber med GPS eller 
andet måleudstyr, så måske et slogan ”Sjov motion med GPS tracking i skoven”. I RSOK 
tilbyder vi ”lørdags motion” 35 lørdage kl. 13, om året. Jeg tænker at lade postskærmene 
på let bane og mellemsvær blive ude i skoven til søndag, så tilbuddet kan udvides til 
søndag formiddag som børnefamilie kan tilbydes om ”Skattejagt” eller motion på et andet 
tidspunkt end det for os traditionelle.(nogle klubber bruger jo søndag). Markedsføring? 

Den tænker vi lige alle sammen over til næste gang og tager emnet op igen. 
 

Næste mødedato mandag den 8. oktober kl.19 og forplejning Trine. 


