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Rold Skov OK  

Dagsorden for bestyrelsesmødet torsdag den 7. januar 2021 kl. 19:00 via Skype 

 
1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde 

              Referat godkendes/ingen rettelser 

2. Tilføjelser til dagsorden 

               Ingen 

3. Nyt fra udvalgene samt stabsfunktioner 
Udvalg: Rekrutteringsudvalg, Træningsudvalg, Stævneudvalg, Seniorudvalg, Skov & kort udvalg, 
Børn & unge udvalg, Frivillig-koordinator, Kommunikationsudvalg, Klubhus- & materieludvalg, 
Talent- & eliteudvalg 
Stabsfunktioner: Økonomi, Fundraising og sponsoraftaler, Løbstilmelder, Kortudskrivning 

              - Initiativgruppen omkring Skørping Idrætscenter afholder en elektronisk workshop med det           

                formål at involvere “hele” Skørping i nytænkningen af aktiviteterne, brugerfladen og bygninger. 

 

                - Det blev præciseret at tilskuddet fra Skovkarleklubben var til klubben og ikke til TopNord.  

                  Iflg. Skovkarlene ligger der dog en ansøgning mere som bliver behandlet i 2021. Det skal lige  

                  undersøges hvem der har søgt? Anders? 

4. Opfølgning på økonomi-workshop 

               Der er ikke så meget at opfølge og nogle af de tanker omkring nye tiltag til Rebild 2dg. bliver der   

               allerede arbejdet med. 

5. Sidste justeringer af budget 2021, herunder også budget for eliteløbere 

               Der er ingen rettelser til 2021 budgettet. 

6. Generalforsamling 2021, herunder bestyrelsens beretning 
Jeg forsøger at få et udkast til beretning klar i morgen aften, men som situationen er lige nu tør 
jeg ikke love det. Såfremt jeg ikke når det må vi samle stikord sammen på mødet og så skriver jeg 
og sender til godkendelse efterfølgende. 

              GF 2021 bliver pga. de sidste Coronarestriktioner udskudt til første mulige dato. Medlemmerne  

              er allerede informeret herom. Kontingentopkrævningen bliver også udskudt indtil videre.       

              Beretningen bliver udsendt sammen med indbydelsen til GF. 
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7. Klubledermøde den 19. januar 

               Klubledermøde den 19. januar afholdes digitalt. MKN og HH deltager. 

8.  NOU-repræsentantskabsmøde flyttet til 12. april 

                NOU-repræsentantskabsmøde er flyttet foreløbigt til 12. april. Nærmere info følger. 

9. Medlemstallet og pengekassen  

               Pt. har klubben 177 aktive og 6 passive medlemmer og kassebeholdningen er 145.000 kr. 

10. Evt.  

               Michael, Mette, Rikke og Helmut deltog i Skype møde. Afbud fra Anders pga. arbejde. 

               Der er ikke fastlagt en dato for næste bestyrelsesmøde.  

  
 

Næste mødedato ???dag den??. februar og forplejning Anders 
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders 


