Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for mødet mandag den 13. juni i klubhuset kl. 1900.
Forplejning Michael, referat Michael
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Der står under punkt 7 at ”Der skal laves et oplæringsprogram, Helge
skal spørges om han vil lave dette program – Elizabeth spørger” dette er forkert, der skulle stå
en opgavebeskrivelse og ikke et oplæringsprogram
Ellers godkendt.
Tilføjelser til dagsorden?
Tilføjet punkt om Kortudvalg
1. Budget opfølgning
Mette
Tilskud til materiel indkøb (Sportident) er bogført under 2 som salg af kursusaktivitet.
Det er godt at velfærd som er en af de store poster ligger på knap halvdelen af det
budgetterede nu hvor det halve år er gået.
Generelt er der ikke noget alarmerende.
2. Møde Outdoor klubber – Frem og Hallen den 17. juni
Mødet får deltagere fra skiklubben, MTB klubbben og RSOK ud over Frems hovedbestyrelse og
hallens bestyrelse samt halbestyrereren.
3. Ungdoms træning med Tue og HNIE
Det var et meget positivt arrangement hvor der var fuld fart på løberne.
Trænerteamet vil gerne mere hen imod aldersopdelt træning frem for niveau opdelt, hvilket
Tue også er fortaler for.
Trænerteamet har møde om fremtidig træning senere på måneden.
Der er kommet en del flere drenge til ungdomstræningen så der er bedre balance mellem
drenge og piger.
4. Skole OL
Ole
Det forløb til punkt og prikke som planlagt, men var alligevel mere besværligt end forventet.
Nogle af lærerne var ikke for godt forberedt på deres rolle.
Samlet set får klubben 5000 kr at lave arrangementet + et mindre beløb fordi vi lavede 2
arrangementer.
5. Find vej dagen
Der var ikke så mange deltagere som forventet, ca. 45 besøgende. Muligvis fordi det var i den
store konfirmationsweekend i Skørping.
6. DM sprint-stafet tilbudt
i 2020, arrangementsudvalget har takket pænt nej hertil.
7. Mobile Pay
Mette
Oprettelse på 999 kr. og derefter et gebyr på 75 ører per transaktion. Hvis man betaler per
transaktion er det momsfrit.

Det er oplagt at få det oprettet til kiosksalg til DM. Det overvejes dog om fortjenesten i kiosken
kan bære det. En løsning kunne være at sætte alle priser op med 1 kr eller mere.
Mette går i gang med at oprette, hun aftaler med Mette om hvilken konto det skal gå ind på.
8. Face Book (O-brevet?)
Rikke
Rikke har været på kursus i brugen af Facebook. Fik en masse fif til hvordan man får opslagene
længere ud end kun til klubbens følgere. Flere medlemmer skal like, dele og skrive
kommentarer til opslag, det gør siden mere populær og opslag bliver delt bredere. Et billede af
hyggen efter den egentlige aktivitet vil typisk nå længere ud end et billede af selve træningen.
Rikke laver et indlæg til O-brevet om hvordan man kan hjælpe klubben på Facebook og sender
til Helge inden deadline den 21. juni.
9. Klubledermøde Nordkredsen i Klarups Klubhus 12. juni
Følgende punkter blev debateret på mødet:
 Evaluering af forårets store løb
 Orientering fra DOF
- Enkeltpersonsmedlemsskab og Motionsorientering.dk
- Eliteorganisering og samarbejde med Dansk Atletikforbund
 DOF Plan 25
 Orientering fra klubberne:
o Viborg OK holder 75 års jubilæum den 5. oktober.

Michael

10. Seminar eller lignende? Hvilken retning mod 2025?
Fastholdelse af de unge bliver en udfordring. For nogle år siden havde vi et semiar ledet af
Walther med bestyrelsen og udvalgene som deltagere, er det noget vi skal gentage.
Ole spørger om Walther er interesseret i at hjælpe med at gentage successen i efteråret.
11. Sæsonafslutning 30. nov. Hvor og hvem?
Det overvejes om det skal ligge her eller en uge før eller efter. Tages op igen på næste møde.
12. Medlemstallet sidst 153 aktive, nu 160 aktive, 1 friløbere og 9 passive. Pengekassen
sidst 166 – 138.5. Tilskud fra SKK er modtaget 4.418.
Svagt stigende medlemstal.
SKK=SkovKarleKlubben
13. Kortudvalg
Helge har lavet en opgavebeskrivelse for kortudvalgsformanden som er en post han hidtil har
haft men nu fratræder som tidligere annonceret.
Kurser fra DOF handler måske mere om rentegning frem for rekognocering i skoven.
Sidstnævnte kræver en god 3-dimensionel sans.
Den primære arbejdsopgave vi mangler folk til er rekognocering idet vi har rentegnere.
Ole skriver et indlæg til O-brevet hvor vi eftersøger folk som muligvis er interesserede i at
hjælpe med opgaven.
14. Evt.
 De næste 4 datoer for familieorientering er allerede i kalenderen
 Trine er ude og rejse i omkring 3 måneder, så der er behov for at andre tager sig af
rettelser osv. i træningsløbskalenderen på hjemmesiden, pt. er det kun Michael ud over
Trine som kan gøre det. Ole har klade over det som Trine har lavet indtil videre, hun
kan mulgivis godt arbejde lidt på det fra hvor hun er. Så snart alle terræner er på plads
kan Elizabeth fordele momenter efter områder.




I lørdags var der Rebildløb hvor Rold Skov Orienteringsklub blev nævnt i højtalerne
mange gange da løberne kom i mål i de grønne trøjer. En ide til næste år kunne være at
lave en stand med lidt reklame for klubben.
Elizabeth ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen i januar og Ole træder som bekendt
også fra. Vi skal i gang med at finde nye folk nu. Michael vil godt påtage sig
formandsposten, men det bliver på mindre aktivitetsniveau end Ole har nu.

Næste mødedato torsdag den 22. august og forplejning Mette

