Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for mødet tirsdag den 2. juni i klubhuset kl. 1700
Forplejning Hanne, forplejning Michael
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Intet
Tilføjelser til dagsorden.
Punkt 10 og 11 tilføjet.
1. Udviklings konsulenten vil mødes med os, Bilag mail
Møde den 30. juni kl.18.
Ud over bestyrelsen intiveres et par VIP’er - Helge, Otto, Mette.
Vi starter med at spise lidt mad.
2. Klubledermøde i Skive, bilag.
Henrik og Ole tager afsted.
3. RSOK Visions og evaluerings møde, måske et andet navn
Der overvejes at afholde møde også i år, men med andet fokus. Der er ingen beslutninger endnu.
4. Rebild Kommunes byzone midler, bilag byzone midler
Ide fra Helge: Hvad med at søge om penge til en permanent Find Vej Bane i Rold Skov OK.
Delt op 2 elementer:



En virtuel platform/portal på RSOK-hjemmeside, hvor man kan downloade kort til en
anderledes sti/tur rundt i skoven. Gå tur i skoven "med mening".
Og et fysisk anlæg med faste poster i skoven, et specialkort, som "alm. dødelige kan forstå"
med indlagte oplysninger omkring specielle træer, stenkister, vaskepladser og andet
historisk "guf".

Der arbejdes videre på at få en ansøgning skruet sammen. Ansøgningsrunde kommer til efteråret.
5. Ombytning fejlfarvet tøj og bytte børs, Minna
Det er næsten klaret, det meste er ombyttet.
Når børn begynder at vokse ud af tøjet er det oplagt at lave en bytte ordning, denne kunne evt.
administreres på hjemmesiden.

6. Konfirmationer
Til næste år har vi medlemmer som er i denne gruppe. Vi skal have lagt et niveau for hvad klubben
giver, oplæg er et telegram med et ”rygsæk-mærke”, telegram skal designes i klub layout.
7. Ansøgning Rold24Race, ungdomsstøtte
Ansøgning er sendt, de har svaret at de endnu ikke har styr på regnskab ol., så de forventer at
kunne svare engang i efteråret, men de har nu modtaget ansøgningen.
8. Den økonomiske stilling p.t.
Der er 151.000 på kontoen. Helge og Mette har en aftale om at skulle kigge igennem hvilke
udgifter vi indtil videre har haft som går af puljen fra kommunen. Senere på året laver Helge en
tilbagemelding til dem som har bevilget pengene om hvad status er for forberedelserne til DM.
9. Medlemstallet
Dagens tal er 106 siger formanden, heraf 41 friløbere, 4 passive. 10 af de 106 er under 7 år
10. Planlægning af t-løb og kalender udvikling
Minna går i gang med ”benarbejdet”. Vi tager den nye kalender i brug på hjemmesiden selv om
funktionen med at bytte banelægninger endnu ikke er på plads. Der skrives i O-brevet om hvordan
den bruges når det er færdigt.
11. Klubmesterskab
Arrangementet flyttes til kl.15 hvor mesterskab afvikles og efterfølgende grill aftensmad. Startsted
fra stendalen.
12. Eventuelt
Forslag om klubbrevpapir til klubudsendelser – elektronisk udgave som alle kan bruge.
Helge vil gå til Spar Nord bank om en aftale om fri kopiering som sponsor aftale.
Find vej baner/faste poster, Henrik flytter nogle poster og opdaterer til det nye kort. Skoven har
ønske om at vi laver to paralelle kort, et rigtigt orienteringskort samt skovens kort. Henrik
kontakter Leif Lyngsø om at få skovens kort i digital form.
Find vej plus udskydes lidt endnu.
Sæsonstart er den 8. august
Tøjbestilling, der har været flere henvendelser om hvornår næste runde er. Minna sender mail ud
med forespørgsel om der er nok der har interesse nu. Der forespørges med meget begrænset
udvalg for at få antallet op. Det er uden tilskud fra klubben.
Helge spørges om han vil snakke med Trimtex om de vil være klubsponsorer med navn på kort.
Næste mødedato 18. august, forplejning Minna

