Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for mødet tirsdag den 26. august i klubhuset. Kl. 1700.
Forplejning Ole. Afbud fra Jesper

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Ok

Tilføjelser til dagsorden.
Punkt 11

1. Ansa DM sølv.
Godt kørt!!!

2. Uge 27 Aktiv Ferie
Der var 5 deltagere, det forløb godt. God indsats af Ole. Det er svært at
gennemføre som ene mand uanset antal deltagere. To gange var der en der blev væk,
så er det svært uden en ekstra mand. Skal også være med næste år, men der skal en
hjælper på alle dage.

3. Medlemsmøde med visioner onsdag den 22. oktober
Motions niveau, 35 fod og mindst 4 mtbo, 4 sociale arr. og åbne løb
Stævner R2D, 1 NJ, DM sprint og lang i 2017. Måske DM mellem 2019
Nye akt. hverdags aften eller mtbo
Intereseret i flere medlemmer og at få flere ud til åbne løb.
Der er lagt op til ølsmagning (Jens Søndergaard) og MTB instruktion
Diskussion omkring klubmesterskab (forløb, præmie, osv.) Heins laver oplæg til
diskussion

4. Børn og unge gruppe. Jan, Anne, Jakob, Gunilla, Lene og Søren, på onsdage 17.00?
Ideen er at Jan Scheel støber arrangementerne og resten af gruppen udfører dem.
Det er ikke helt på skinner endnu, men Jan, Anne og Gunilla har sagt ja, mens Lene og
Søren lige skulle tænke lidt over det.

5. Hjemmesiden
Der er ikke sket noget i løbet af sommeren

6. Klubmesterskab 2014
Det forløb rigtig godt. Det var spredt ud over for stort et område, det var
unødvendigt.
Forslag om at bestyrelsen skal lave arrangere det i stedet for vinderen fra sidste år.
Forslag om at gøre mere ud af seedning så flere får bedre chance for at vinde.
Forslag om at vinderen af klubmesterskabet vinder en rigtig præmie, f.eks. et års
gratis medlemskab, gratis klubtrøje.
Forslag om at børn kunne få et afgrænset område, af grusvej, minestrimmel el.
I dette område skal der så være mange poster som kan klippes og samle point. På den
måde kan selv de mindre ”slippes løs” i området.
Godt med lidt socialt bagefter, det fungerede som ønsket, der var mange der blev
hængende et stykke tid og fik en god snak.

7. R2D 2014
Problem: Vi kan pludselig kun få 1 køretilladelse til begge dage. Dette forventes løst.

8. Sæson afslutning mangler arrangør.
Nuværende sat til 6. december. Kan evt. stadig flyttes til sidste lørdag i november.
Hvis ikke der er fundet nogen arrangør inden så spørges på medlemsmødet.

9. Medlemstallet og Økonomien.
Uændret medlemstal siden sidst. Der er stadig ikke afklaret det sidste vedrørende
friløbere.
Vi har lige nu 118000 på bogen, men regningen for klubtøj er så vidt vides ikke betalt
endnu.
Der er lige bestilt nye emit brikker for ca. 7000 kr.

10. Møde torsdag med Kommunens vedligehold chef Uffe Saxberg.
Radiatorer. Isolering. Nyt tag. Mere dagslys. Toilet.

11. Nye medlemmer
Nogen vil ikke være medlem af klubben fordi de ikke vil risikere at komme til at
lægge baner.
Punkt til medlemsmøde til diskussion i forhold til banelægning, mulighed for mere
udsplitning af opgaver? og større differenciering i forhold til hvem der laver baner
osv.?
Skal der etableres et arkiv over gamle baner som kan bruges for nye banelæggere.
Enten fuldt ud eller som inspiration til nye baner?
Skal der laves en træningsløbs gruppe som kan supportere banelæggerne?

Næste mødedato 23.09 og forplejning Heins.

