Rold Skov OK
Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for mødet tirsdag den 27. okt. i klubhuset. Kl. 1700.
Referat: Michael – Forplejning: Henrik Michael
Afbud fra Henrik
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Ingenting
Tilføjelser til dagsorden.
Punkt 7 og 8 tilføjet
1. Medlemsmøde - Klubeftersyn
A. Aktivitetsplan 2016, præsentation Ole
B. Stævne aktivitet i RSOK, 3 - 4 om året er det OK? – Helge præsenterer (R2D, Division og
NOU i 2016)
C. Sociale aktiviteter, er det vi vil? – Naturvandring, Skt.Hans, familiedag, klubmesterskab,
sæsonafslutning
D. Divisions deltagelse, oplæg Henrik.
E. Udlands O - løb, oplæg Elizabeth.
F. Tilskudsregler afskaffes, til fordel for hvad?, Ole.
G. MTB - O, er det det vi vil? – Lars/Helmuth?
H. Foto serie på "Havbunden", Kommenteres af Helge.
Elizabeth laver powerpoint til alle punkter.
2. Lokale og traktement. (Medlemsmøde)
Lokale er reserveret
Traktement: småkager til kaffen, vi satser på 40, Hanne laver indkøb
3. Medlemstal og økonomi.
126 medlemmer og 159.000 på kontoen pt.
4. Info møde kommunen.
Mest gennemgang af hvor og hvordan man søger midler til forskellige ting.
Vi søger om penge til telt, omklædningstelt og pandelamper.
5. Terndrup Skole og måske Arden
Ansa, Jette og Ole er her tre torsdage i træk på Terndrup Skole en halv dag hver gang for at
undervise 7. 8. og 9. klasse. Sidste gang bliver det i Bælum Østerskov på vores nye kort.
Arden Skole har også henvendt sig ang. ønske om undervisning. De har fået følgende svar som
også Terndrup skole betaler: 20kr/barn/gang + 375kr/kørt km

6. MTB-O vintercup
Det blev afholdt her i lørdags. Fin afvikling, men lidt travlt i starten. Ca. 180 deltagere. Klubben
får 3000 kr for indsatsen til arrangementet.
Klubben vil gerne have det en anden gang, men det er vigtigt at hjælperne er på plads inden
der siges ja til det da det ligger sidst på sæsonen.
7. Skolekort
Fremtidige priser for skolekort. Terndrup Skole ønsker pt. skolekort.
A4 i 1:5000 – 5000 kr.
A4 i 1:10000 – 8000 kr.
8. Evt.
Ole: Jeg kunne godt tænke mig at vi blev lidt mere robuste på næsten alle områder, vi har
simpelthen for mange æg i samme kurv.
Især syntes jeg vores kursus virksomhed halter, både O-teknik, banelægger og tidtagning.
Så uddannelse står højt.

Næste mødedato 24.11, forplejning Henrik

