Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for mødet mandag den 28. april, i klubhuset. Kl. 1700.
Forplejning Jesper.
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Tilføjelser til dagsorden?

1. Status klubdragter.
Næste skridt er bestilling. Første mulighed for at prøve størrelser og model var i lørdags og
det kan man også de næste 2 weekender.
Heins sender ud med modeller og priser til bestilling. Minna kommer til at stå for at samle
sammen på hvad der bliver bestilt.
Sidste dag for bestilling er den 18. maj

2. Resultat Find vej dagen...
Antal deltagere over 80, der blev løbet 105 baner.

3. Find vej. Opfølgning og begynderkursus.
Der var også god opbakning til opfølgningsarrangementerne, sidste lørdag var der i alt 49 ude
og løbe (nye og gamle).
Der er begynderkursus på lørdag (kortforståelse og signaturforklaring), kl.9-12, derefter
pizza og så træningsløb.
Der er behov for flere kurser senere.
Vi skal have gang i noget ungdomsarbejde/kurser for børn nu, inden prøvemedlemsskaberne
udløber. Ole undersøger lige nu hvem der evt. ved noget om hvad man kan gøre i den
sammenhæng. Henrik foreslår kontakt til Morten Stilling om han kan være behjælpelig.

4. Tilmeldt Kommune aktivitet Rebild og Mariager Fjord:
Aktiv Ferie for børn 8 - 12 år, uge 27 mandag - fredag 10 - 14.
Der vil være forskellige arrangementer rundt om i kommunen ved forskellige klubber.
Vi har sagt at vi vil have min 8 og maks 25 deltagere som kommer alle de 5 dage.

5. Økonomien 88. DOF kontingent 20.573, Aktivitets tilskud fra Kommunen unge under 20,
3.700. Støtte fra Rold24Race 2.000.
Forventede korttegne udgifter 8.000 – 10.000
88000 i kassen efter kontingent betaling til DOF, de 3700 fra kommunen er talt med, men de
2000 fra Rold24Race er ikke med. Indtægt for kortsalg til Skørping skole er indkluderet mens
kortsalg til Støvring skole ikke er.

6. Kortsalg, Skørping Skole 4.500, Støvring 2.500.
Kortet over Støvring er ikke færdigt endnu, tegnes af Keld Søniksen. Lige nu tegnes kun for
området mellem Karenseminde skolen og Bavnebakke skolen. Større kort over Støvring skal
senere bruges til DM sprint i 2017.

7. Ny hjemmeside status.
Der er ikke sket så meget siden sidst. Det sker hurtigst muligt.

8. Skovdistriktet vil lave MTB dag søndag den 29. juni, 10 -16. Hvem kan gennemføre en MTBO
aktivitet? Mødestedet er vistnok Comweel.
Der er behov for nogen som kan være i en slags ”bod” hvor man kan få lidt at vide om hvad det
går ud på og sende dem ud i skoven på MTBO. Banerne behøver ikke være noget svært idet det
er nye MTBO’ere som forventes at deltage.
Hvis det skal være vil Heins gerne lave baner og evt sætte poster ud, men kan formentlig ikke
være der på dagen. Ole spørger MTBO gruppen om de kan stå for det.

9.- KulturStationen tilbyder nu alle ikke kommercielle foreninger, organisationer og
aktiviteter, der bidrager til kulturlivet i Skørping og omegn, at præsentere sig på
www.kulturlandkort9520.dk. Vi er på!
Fint

10. NJ lang 16. maj, status.
Ole sender email ud til alle medlemmer om at man er velkommen til at løbe som almindelig
træningsløb selv om der er konkurrence.
Det kører på skinner i følge Ole.

11. Eventuelt.
Der er ikke sket mere i forhold til Find vej+, der er godt til at tage billeder nu, Henrik sender
postplaceringer til Jesper som går ud og tager billeder.

Næste mødedato 10. juni, og forplejning Michael.

