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Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 
 

Referat for bestyrelsesmødet torsdag den 29. aug. i klubhuset kl. 1900. 
Forplejning Mette, referat Michael 

Rikke afbud pga. sygdom  
 
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Ok 
Tilføjelser til dagsorden. 
Punkt 10-12 tilføjet. 
 

1. Strategi Seminar med Walther. Deltager navne? Bilag, aftale W. 
Vi slutter så t-løbet kan nås inden kl.13:30 og så bliver der ikke noget afslutning efter løbet. 
Alle i udvalgene inviteres, på nær Top Nord styrregruppen. 
Arrangementet er den 26. oktober. 
Har Walther fundet anden banelægger til samme dag, eller? 
Ole snakker med Walther. 
 

2. Outdoor Hus, status Michael fra møde den 24.06 ”Fremtiden for Skørping Idræts 
Center”. Walther spørger: Hej Ole, Inden mødet i Skørping den 2/9 vil jeg gerne kende 
bestyrelsens holdning til at arbejde videre med et foreningshus i Skørping Hallen. 
Desuden synes jeg at RSOK skulle melde sig ind i SIC.  

Ole skriver til Walther. Vi melder os ikke ind i SIC på nuværende tidspunkt. Vi ønsker ikke at 
binde os økonomisk til noget før vi ved hvad vi får for det. 
 

3. DM mellem status. 680 tilm. 
Det kører, men der har været mange udfordringer. 
 

4. Midgårds Ormen: Thor 10 og Tjalfe 5. Divisions match i Sjørup 24 a 80 tilm. frist 30.08 
Ok. 
 

5. Rebild2Dages status 
Der skal reklameres så vi får flere deltagere, sidste frist 20/9. 
Arrangeringen kører som det skal. 
 

6. Klubeftersyn: Årshjul m.m. dato? Tilbud: Den lille Øl skole. (Jens S.) 
Vi regner med den 27.10. kl.19:00. 
Ole spørger Jens om han kan lave øl skole. 
 

7. Kort tegning/revision. 
Ingen har meldt sig som interesserede i at tegne. 
Ole spørger Jørgen Blom om han evt. kan lejes ind som hjælp til rekonosering og tegning. 
 

8. Ansøgnings runde Fritidsrådet Udviklingspulje, frist 1. okt., projekter? 
Vi forsøger at søge til yderligere indkøb af SportIdent udstyr. 
Ole laver et udkast som rundsendes til bestyrelsen inden ansøgning. 
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9. Medlemstallet Ole, sidst 160 aktive, 1 friløbere og 9 passive. N 180 – 0 - 7 
 og pengekassen Mette (DM start fylder ca. 110..000) 

Der er yderligere nogle nye iblandt ungdomsløbere og børn. 
109.000 på driftskonto, 242.000 total. 
 

10. Skørping By jubilæum 
Vi falder fra arrangementet da der ikke sker andet på samme dag.  
Elizabeth giver Walther besked. 
 

11. Nye bestyrelsesmedlemmer 
Anders Gammelmark vil gerne være med i bestyrelsen. 
 

12. Træningsløbskalender 
Pt. ligger der på hjemmesiden kun en del af efterårets løb, dette var bevidst. Men der ønskes at 
alle løbene kommer på, Ole giver besked til Trine. 
 

13. Evt. 
 
 
Næste mødedato mandag den 23. september og forplejning Ole. 
       


