Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for bestyrelsesmødet tirsdag den 30. sep. i klubhuset
Forplejning Heins, afbud fra Jesper.

1.Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Ok, ingen rettelser

2.Tilføjelser til dagsorden.
Punkt 7, 8 og 9 tilføjet

3. Hjemmesiden.
Revidere mødesteder.
Der er ikke sket mere, siden sidste møde er tiden gået med Rebild 2 Dages. Prøver
at få noget nyt online inden medlemsmødet.
Begynderinstruktion fra Henrik på hjemmesiden (Henrik sender til Michael).
Startsteder, ændringer (nyt kort tegnes som er lettere at revidere fremover):
5. Mosskov P-plads fjernes
8. Rebild Hedehus fjernes
13. Skørping skole ændres til hallen

4. Medlemsmøde på kulturstationen den 22. okt. kl. 19. Bilag til diskussion.
Forslag om at sammenlægge MTB, Ski, og RSOK. Samme klubhus, kontingent, osv.
(debatpunkt)
Konkurrence i banelægning i medlemsbrev?
Banelægningskursus, er der interesse? (Mulige kursusholdere: Henrik, Allan Reike)
Condes kursus, er der interesse? (Mulige kursusholdere: Otto og ?)
Ole laver udkast til indbydelse som sendes ud til best. til kommentering.

5. Medlemstallet.
Uændret, 80-81 aktive medlemmer

6. Økonomien. R2D - kiosken - i øvrigt.
Det forlyder at R2D ligger i omegnen af 36000 kr., kiosken har givet 4800 kr.
Tilskud til korttegning fra Spar Nord Fonden på 15000 kr.
I sidste uge bevilligede kulturudvalget 100.000 kr. til korttegning og afholdelse af
DM i 2017.

7. PR og sponsorpleje
Presse seance onsdag den 8. kl.8:30 hvor RSOK formanden mødes med formanden
fra kulturudvalget til officiel overrækkelse af sponsorat bevis på Rebild porten.

8. Gert Nielsen, udviklingskonsulent
Torsdag den 9. har han ønsket et møde for at tale om hvad vi gør i forhold til
rekruttering og fastholdelse.

9. Evt.
Der skal sørges for at eleverne til skolernes motionsdag får godt med information
til at fortsætte med orienteringsløb efterfølgende, meget gerne på kortet da det
formentlig er det de fleste holder bedst fast i.

Næste mødedato 28. oktober, forplejning Jesper

