
 

Classification: Public 

Rold Skov OK  

Referat for bestyrelsesmødet torsdag den 22. oktober i klubhuset kl. 19:00 

Forplejning: Mette 
 

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde 
 

2. Tilføjelser til dagsorden 
 

3. Nyt fra udvalgene samt stabsfunktioner 
Udvalg: Rekrutteringsudvalg, Træningsudvalg, Stævneudvalg, Seniorudvalg, Skov & kort udvalg, 
Børn & unge udvalg, Frivillig-koordinator, Kommunikationsudvalg,  
Klubhus- & materieludvalg: Michael tager snak med Orla omkring formandspost for udvalget. 
Talent- & eliteudvalg 
Stabsfunktioner: Økonomi,  
Fundraising og sponsoraftaler: Coronapulje er genopslået og der planlægges at genansøge med 
tabt indtægt fra rebild2dages. Anders laver ansøgning.  
Løbstilmelder, Kortudskrivning 
 

4. Forankring af diverse arrangementer – beslutning mangler 
Fra sidste referat: Fremtidig forankring af Tømmermandsløbet, klubmesterskabet samt sociale 
arrangementer som sankt hans og sommerafslutning diskuteres. Forslag om at forankre nogle af 
arrangementerne i stævneudvalget, frivilligkoordinator eller et nyt udvalg. 
Forslag om at forankre nogle af arrangementerne i stævneudvalget indtil der findes en 
frivilligkoordinator. 
 

5. Opfølgning på Den store postjagt 
Et rigtig flot arrangement med mange tiltag og muligheder for de nye deltagere. Der var god 
stemning og fornemmelsen var at nye gæster var meget begejstrede.  52 nye gæster på banerne 
hvoraf 22 sagde ja-tak til prøvemedlemsskab. Opfølgning på reklame og marketing: Der er indtryk 
af at den postomdelte flyer ikke var nået ud til mange i målgruppen. Til gengæld var der mange 
der havde reageret på facebookopslaget.  

  
6. SIC 2.0 – status 

Første møde i styregruppen. Der er valgt en samarbejdspartner til at udføre forprojekt. 
 

7. Korttegningsplan – hurtigt overblik 
Der er kommet en plan fra skov og kortudvalget med oversigt over planlagte løbsarrangementer 
og planer for kortrevision og nytegning.  
 

8. Klubeftersyn 
På nuværende tidpunkt er det vores holdning at det ikke er forsvarligt at planlægge et større 
fremmødearrangement i lyset af COVID-19 pandemien og nuværende retningslinier. Indtil videre 
besluttes det derfor at udskyde klubeftersynet som vi kender det fra tidligere. Vi arbejder med en 
plan om et virtuelt arrangement hvor vi vil indbyde klubbens medlemmer. 
 

9. Budget 2021 – Michael forsøger at få et første udkast klar, men det kommer først onsdag aften 
Vi har diskuteret og gennemgået et delvist færdigt budgetudkast. Største ændringer ift. sidste års 
budget er nye udgifter til SIC 2.0 projektet og nye eliteløbere.   
 



 

Classification: Public 

10. Medlemstallet og pengekassen  
148+6+(22 prøvemedlemmer) – 155.000 kr. 

 
11. Evt.  

Klubledermøde i Skive den 4. november 
 
Næste mødedato torsdag den 26. november og forplejning Helmut  
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders 


