Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for mødet tirsdag den 27. april i klubhuset. Kl. 1700.
Forplejning Michael, Referat Michael
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Tilføjelser til dagsorden.
Intet
1. Evaluering Find vej...
Stor succes!!!
Begynder 1,9km – 36 stk
Begynder 3,3km – 26 stk
Begynder 4,7km – 12 stk
Mobilquiz – 18 stk
Børnebane – 40 stk
Foto O – 8 stk
I alt – 140 stk + 6 mere med ukendt bane
Antal personer: 115
Næste år skal vi huske at få Nørager med i markedsføring. Vi løb tør for find vej pas, så der er
uddelt op mod 50 stk af disse.
Det fungerede rigtig godt at dem der skulle instruere trak deltagerne lidt væk så der blev mere
ro omkring startbordet. Også at vi havde nogle af de unge løbere med til at møde nye unge i
øjenhøjde.
2. Økonomi: Tilskudsordningen til åbne løb og B&U aktivitet. Bilag: tidl. fremsendt mail.
Fra 1. august ændres tilskud til startafgift til kun at være 50 % i stedet for de nuværende 100 %
ved åbne løb i nordkredsen. Ungdoms sommerlejr er fuld egenbetaling, ingen tilskud.
3. Mikro sponsorater. Bilag: Helges forslag til tekst i O-brevet.
Det skal markedsføres i næste nummer af O-brevet.
4. B&U aktivitets plan. Bilag.
Det ser rigtig godt ud.
5. Naturvandring 16. maj

Da der ikke er nogen til at arrangere det må den bortfalde i år. I kalenderen på hjemmesiden
skrives at den er aflyst pga. manglende arrangør.
6. Klubmesterskaber 29. august
Anne og Karsten er i gang med at gøre klar. På dagen er Anne ikke med, så Karsten vil være
alene om det. Startsted bliver Stendalen. Vi diskuterer senere hvad det sociale arrangement
skal gå ud på.
7. Ansøgning: Kommunens Friluftsråds Udviklingspulje. Udgifter til B&U materiel.
Vi er spændte på hvad de giver.
8. Ansøgning: Nordjyske Skovkarle. U-1 udgifter i 2014. kr. 1200.
Vi har fået oplyst at vi får noget, men hvor meget ved vi ikke noget om.
9. Invitation til Talentudviklings Dialog 29. april på Terndrup Rådhus 19.30
Ole tager afsted. Mødet er mellem de forskellige idrætsforeninger som har valgt at takke ja til
invitationen.
10. Den økonomiske stilling p.t.
Der er ingen nye oplysninger siden sidst, bortset fra indbetaling af medlemskontingent til DOF
på ca. 24000 kr. Vi har endnu ikke fået dækning for kørselsudgifter til Middelfart, Henrik går
videre med det.
11. Medlemstallet og Lands Statistik.
Klubben har nu 100 aktive medlemmer, 41 friløbere og 4 passive. 28. største klub i DK mod 37.
sidste år.
12. Eventuelt
Træningsplan – efteråret – det haster snart med at Michael får den nye kalender klar på
hjemmesiden
Gøre andre opmærksom på når nogen tager afsted til åbne løb, hvordan?
Hjælpere til træningløb til de følgende løb til support for Find vej dagen deltagere. Ole er der
alle 3 gange, han prøver at få Jonna og Otto til at hjælpe.
Der er i øjeblikket for lidt ryttere på MTBO løb, det er uholdbart i længden. Beskrivelse af hvad
MTBO er bør komme med i O-brevet for at oplyse medlemmerne om det. Information til
Comwell om hvornår vi har MTBO løb så de kan hjælpe med at markedsføre det.
Når Find vej kort opdateres på nettet skriver vi fremadrettet på det at det er gratis og frit
tilgængelig til privat brug, men copyright til kommercielt brug.

Næste mødedato tirsdag den 2. juni og forplejning

Hanne.

