Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for mødet tirsdag den 27. marts i klubhuset. Kl. 1700.
Forplejning Henrik

Ingen godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde, der blev annulleret. Måske noget
fra mødet den 27. januar.
Ingenting
Tilføjelser til dagsorden.
Ingenting
1. Spørgsmål eller kommentarer til dagsorden den 24.02.
Henrik vil gerne eksperimentere med gamle emit brikker.
2. Årets klub, flot og super omtale.
Muligvis tilføje ”Årets klub” på forsiden af hjemmesiden.
3. Find vej, aftaler om hvem gør hvad. Annonce m.m.

Henrik

Diskuteret ud fra Henriks plan.
Annoncering via div. medier – Ole
Uddeling flyers, Støvring – Minna, Skørping – Ole, Arden – Henrik, Bælum – Arne, Terndrup –
Mette Kappel, 80 elever – Ole
Skolernes intranet, Støvring Bavnebakken – Mette H., Støvring Karnesmindeskolden – Minna,
Skørping – Anne, Arden – Henrik, Terndrup – Mette H.
4. Aktivitetskalender med MTBO og Hjemmeside kalender

Minna

MTBO og ungdomstræning er nu kommet på kalenderen på hjemmesiden. I den nye udgave af
kalenderen bliver der noget kategori deling med farver e.l. så det er lettere at genkende de
forskellige træningsformer.
5. Tilmelding og brikker.
Det er der styr på.
6. B&U aktiviteter.
Det fungerer rigtig godt og der er fuld fart på.

Hanne

7. Hus udvalget. Malet, nye opslags tavler, evt. nye skabe.
En mands udvalget har fuld gang i maling osv.
Bagved opslagstavlen viste der sig at være endnu et skortstenshul som stjal varme. Ole og
Henrik arbejder på ny opslagstavle. Ole arbejder på nyt højskab i det første rum.
8. Naturvandring arrangør?
Afholdes i år den 16.5.
Ole arbejder på at finde en.
Morten har måske en ide om et godt område.
9. Familiedag og klubmesterskab.
Arrangører i år af klubmesterskabet er Karsten Klemensen og Anne Rye, det skal være den 22.
eller 29. august. Igen i år udvidet klubmesterskab med et eller andet socialt.
10. Klubdragter reklamation.

Minna

Der var forskellige farve nyancer på sidste bestilling. Trimtex sender ny leverance som
erstatning.
11. Eventuelt eller ekstra punkter.
Økonomi: Indkøb, startafgifter og Ungdomstilskud 2014: 4.300
Medlemstallet stiger støt vi er nu 84 aktive, sidste tal var 81.
Skovkarlene skal søges om et tilskud til ungdomsarbejde.
Økonomi, der står pt. 188.000 kr. på bogen, i runde tal er de 100.000 kr. DM osv., dette er før
betaling af medlemsafgift til DOF.
Der er købt nye skærme, stativer og kuffert med kompasser til ungdomstræning. (5000 kr.)
10 nye emit brikker indkøbt (5000 kr.)
Der er sidste år brugt 5000 kr på startafgifter, indtil videre i år er der brugt 14500 kr på
startafgifter og kurser, der vurderes sidst på året hvordan det ser ud efter dette år.

Rebilporten vil lave en påskeudstilling, Ole, Otto og Helge arbejder på at lave en selvbetjent
stand for RSOK. En lille bane med seværdighedspunkter og noget om godtfolk i RSOK.

Næste mødedato 28. april og forplejning Michael.

