Referat af udvalgsmøde i Rold Skov OK Kort- og Skovudvalg (KSU) i RSOK klubhus
Til stede: Johan MacLassen (Formand), Otto Møller, Helge Søgaard, Elisabeth Borchorst, Walther Rahbæk,
Nicolai Vangsgaard, Jan Søe Christiansen
Gæster: Michael Niss Formand (RSOK), Helmut Hilden (RSOK Stævne- og Arrangementsudvalg)
Afbud: Lasse Svenningsen, Mette Flyvbjerg
1. Velkomst og præsentation af deltagere.
Kort præsentation af mødets gæster.
2. Gennemgang af Dropbox
a. Indhold i udvalgets Dropbox:
Administration: indeholder filer, og dokumenter som styre Kort og Skovudvalg herunder
planlægningen og installationsfiler til OCAD
Færdige kort: indeholder de officielle nyeste kortudgaver som der PT anvendes til
træningsløb og åbne løb.
Kort i arbejde: indeholder de mapper medlemmerne har brug for i deres arbejde med kort,
brugerne opretter og sletter selvstændigt deres indhold i dropboks efterhånden i forhold til
arbejdet med kort.
Møder: Indeholder indbydelser og referater fra udvalgets møder.
b. Brug og disciplin i Dropbox
Der må ikke rettes i kort direkte fra dropbox, da dette kan medføre utilsigtede ulykker.
Skal man arbejde med et kort kopiere man det til egen PC med Kopier (Ctrl+C) og indsæt
(Ctrl+V) funktionen – MAN MÅ IKKE TRÆKKE FILEN FRA EN MAPPE TIL EN ANDEN – DA
DETTE MEDFØRE AT FILEN FLYTTES OG IKKE KOPIERES.
Når man kopiere et nyt kort til egen PC skal den omdøbes med ”NY” til sidst i filnavnet.
Når et kort vurderes færdigt sendes den endelige OCAD fil til Johan MacLassen
(biomac2@outloo.com) eller placeres i korrekt mappe efter aftale.
3. Kommende arrangementer fra stævne og aktivitetsudvalget
a. Mindre åbne løb (NJM / div-match)
Der er hvert år planlagt 2-3 mindre løb (NJM, nytårsløb og div-matcher) – disse er primært
placeret i vores primære skovområder i Nørreskov. Inden hvert løb vil der være en mindre
revision i forhold til evt. ændringer – dette vil være en koordination mellem banelægger og
udvalgets formand, i forhold til at finde en korttegner som kan besigtige rettelserne.
NJM løbene foreslås uddelegeret til klubbens ungdomsløbere som et led i uddannelse og
aflastning.
b. Større åbne løb (DM mm.)
I 2024 har klubben tildelt DM lang – løbet afvikles i samarbejde med MFOK – det er valgt i
første omgang at gennemføre løbet i Vælderskoven, hvorfor en større revision skal
gennemføres i foråret 2024, der vil dog blive arbejdet på at kunne få tilladelse med
Nørrelund, men det er en ”ongoing process” – og kræver muligvis at løbet kan placeres
tidligere på efteråret.
c. Ambitioner om andre åbne løb /konkurrencer
Der er ingen ambitioner om udvidelser her for tiden.

d. Rebild 2 dages fremtid
Rebild 2 dages fremtid vil blive debatteret i bestyrelsen og i Stævne- og
Arrangementsudvalg, der blev stillet forslag til igen at tilbyde MTBO, evt. en dobbelt FOD-O
sprint om lørdagen men det endelig opstilling er op til Stævne- og Arrangementsudvalg
4. Planlægning
a. Fremvisning af langtidsplanen for korttegning i RSOK
Planen er et excel-dokument i dropboks administrations mappen og indeholder en oversigt
over de kommende 5 års korttegningsopgaver – planen vedligeholdes af Johan MacLassen.
b. Prioritering af opgaver i hensyntagen til Stævne og aktivitetsudvalgets fremtidige opgaver
Klubbens konkurrencer (beskrevet i punkt 3) er indsat i korttegningsplanen og i tillæg er der
indlagt nødvendige revisionsperioder i kvartalet inden.
Klubbens mindre kort vil blive revideret med et fast interval på 3 år.
c. Fordeling af korttegningsopgaver i 2020-4 og hele 2021 (HVEM GØR HVAD og HVORNÅR)
Der er på korttegningsplanen tildelt enkelte opgaver til specifikke korttegnere, men vi står
ret godt lige nu.
Vi er blevet enige om at de mindre kort bliver revideret hvert 3 år og i den mellemliggende
periode arbejdes der ikke med kortet – sker der så store ændringer så kortet bliver
uanvendeligt, må man tage en beslutning på om området skal ”groundes” i resterende
periode eller om der er en korttegner som har tid.
Større kort revideres umiddelbart inden et åbent løb.
5. Evt.
a. Kort til AOK til NJ2D: Johan MacLassen sender en kortfil over Vælderskoven til AOK.
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