
 

 

 

Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

 
Referat for mødet torsdag den 2. maj i klubhuset kl. 1900 

Forplejning Rikke, referat Michael  
 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Ok 
Tilføjelser til dagsorden? 
Nej 
 

1. Nyt klubhus, friske nyheder fra Teknisk Forvaltning  Michael og Ole 
Der har været møde med de øvrige outdoor klubber som var meget positive overfor projektet. 
Det ser lige nu ud til at Rold Skov MTB og RSOK bliver hoved aktører på projektet med 
Skiklubben og Skovløberne med en lidt mindre rolle. 
I dag har Ole, Walther og Michael også været til møde med teknisk forvaltning sammen med 
MTB og skiklub. Det blev afklaret lidt mere hvad kommunen kan og vil i forhold til projektet. 
 

2. Familie Orientering 30. marts og 28. april  Rikke og Ole 
Forsøg med 3 familier hvor der var løb efter noget billedlotteri og rugbrødsmadder 
efterfølgende. 
Der har været opslag i børnehave, men der kom ikke nye med fra den front. 
Det fortsætter med et arrangement per måned. 
 

3. Find vej WOD dag 18. maj   Ole 
Fortsætter for os som de tidligere år trods det lidt nye navn og koncept fra DOFs side. 
Orla står nu i spidsen da han overtager efter Henrik. 
 

4. Skole OL 8. maj og 15. maj (info er udsendt)  Ole 
Ole har været til møde med 3 skoler i dag. 
Hele klassen løber på en gang på alle post løb på 30min. Første start kl.9 og sidste start kl13:30. 
Der er 12 deltagende klasser første dag og 15 anden gang. 
Den 15. maj kommer Gert Fischer og deler medaljer ud. 
Jonna er sat til at tage billeder. Der er sponsoreret 9 kasser frugt. 
 

5. Sprint Byløb    Elizabeth 
Walthers ide som blev fremlagt på generalforsamlingen. 
Klubbens medlemmer betaler ikke til klubbens egne løb. 
Rikke informerer stævneudvalget om sprint løb. 
 

6. Byfestløb i Støvring og Skørping   Mette og Ole 
Byfestløbet i Skørping er en del af sprintløbs serien. 
I Støvring er det den 29. august, men programmet er ikke endeligt endnu. Vi forsøger at 
springe fra da det ikke hænger så meget sammen med resten af byfesten og vi har nok andre 
arrangementer i samme periode. 
 

7. Korttegnings problematikken som skitseret af Helge og kommenteret af Walther og 
Johan. 

Vi skal ud og prøve at finde de personer som kan være nye korttegnere. Elizabeth foreslår at vi 
venter med mesterlære til Helge er klar igen. Men vi skal finde folk som kan komme på DOF 



 

 

 

kursus i januar så de kan begynde læringsprocessen. Der skal laves et oplæringsprogram, Helge 
skal spørges om han vil lave dette program – Elizabeth spørger. 
Det overvejes om sprintkortene skal konverteres fra Illustrator til OCAD så vi selv kan revidere 
dem. Walther har hørt at det vil tage 8 timer per kort at konvertere. Ole spørger Flemming 
Nørgaard hvad han skal have for at konvertere et kort om året. 
Vi forsøger at holde os kørende med de kort vi har indtil vi får kørt nogen i stilling til at 
overtage korttegningen. 
 

8. Vi har fået leveret SI udsyr for 28.000 betalt af kommunen. Ansøgning Fritidsrådets 
udviklingspulje om 42.000 til yderligere indkøb SI udstyr. Afslag. 

Der var en chance for at begynde indkøb af SI-udstyr, men det forventes at det tager et par år 
inden vi finder anledning/økonomi til indkøb af resten af udstyret. 
 

9. Medlemstallet og pengekassen. Medlemstallet sidste møde 150 nu 153 Sidste møde 
251.136, nu ?  

231.414, kontingent betaling til DOF på 37.000 afventer betaling 
Vi laver en budget opfølgning på næste møde. 
 

10. Evt. 
Der kommer stadig enkelte mails ud til alle klubmodtagere hvor email adresserne er synlige, 
der skal bruges BCC hver gang. 
 
Der er ikke sket mere i forhold til ny hjemmeside idet der har været alt for mange andre emner 
der skal tages hånd om. 
Ungdomstræningen ønsker sig en egen fane på hjemmesiden med nyheder til løb mm. 
 
I banelægger instruks mangler info om at banerne skal sendes til Otto i condes format og ikke 
PDF eller lignende. Tilføje info om ikke at sætte poster for tæt på olivengrøne områder. 
 
Anne, Sanni og Jan var på træner kursus i efteråret og fik flere nye ideer, bl.a. om at bruge 
aldersopdelt træning i stedet for niveau opdelt pga. det sociale. 
 
Officiel seddel i klubhuset hvor udlån skrives på når man henter noget. 
 
 
Næste mødedato mandag 3.juni 19.00 og forplejning Michael. 


