
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for bestyrelsesmøde tirsdag den 12. jan. i klubhuset kl. 1700 

Forplejning Hanne, referat Michael 

 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 

Godkendt 

Tilføjelser til dagsorden. 

Punkt 13 tilføjet - Mini skovens dag i Arden (Hesselholt Syd) 

Punkt 14 tilføjet - Børneattester 

1. Generalforsamling: Indkaldelsen, er ude 

Ok, nyhed skrives på hjemmesiden efter løbet på lørdag. 

2. Generalforsamling: Dirigent mangler og lokalet ok. Indkøb 

Torben Elin spørges om han vil være dirigent. 

Hanne står for indkøb. 

3. Generalforsamling: Beretningen: Bestyrelsen og udvalgene. 

Ole skriver rettelser ned. 

Navne og udvalgsnavne rettes til på hjemmesiden efter generalforsamlingen. 

4. Generalforsamling: Valget, nyt bestyrelsesmedlem 

Kandidater der skal spørges: Jacob & Anne, Orla, Arne M. – Ole spørger 

5. Budget drøftelse 

Minna retter til under drøftelserne, Klubtilskudsark fra Henrik vedlægges budget som bilag. 

Henrik sender oversigtsark til Minna og hun sørger for udskrifter af begge dele til 

generalforsamlingen. 

6. T - løb, specielt opfølgning find vej skove 

28-05 flyttes til start Klubhuset 

Orla laver byløb i Støvring 6. februar 

7. Velkomstløb for Syrer 

Trine og Ansa tager sig af Syrerne. Jette tager sig af egne løbere. 

Rebild Kommune donerer nogle drikkedunke til løbet. 



8. Ministeriets pulje. 

Ole har orienteret møde med kommune repræsentant vedr. emnet. 

 9.Medlemstallet 139 (133) og pengekassen 143 (159). 

En del af pengene er brugt som modsvarende del af tilskudet fra fritidsudvalgets udvilkingpulje. 

10. Deltagere i SKOVADGANG 10. jan., NOU 11. jan., DOF 16. jan., KLUBLEDER 19. jan. 

Skovadgang: Der kommer nye retningslinjer for skovadgang til statsskove efter at zomeringen i 

de forskellige skove er på plads. Ved træningsløb under 150 deltagere er der ingen restriktioner 

i forhold til zonerne. 

NOU: Forslaget om ændring af klasserne er delvis vedtaget. Der laves 3 nye klasser for de unge, 

nemlig H/D 12, H/D 14, H/D 16. Det skal til endelig godkendelse hos Skovkarlene. 

Forslaget om gratis deltagelse i nordjyske træningsløb ved andre klubber blev helt nedstemt. 

Nogle datoer blev justeret og sat på plads på terminslisten for de følgende år. 

De nordjyske natløb er nu åbne løb så folk uden for nordjylland også kan blive mestre. 

DOF akademiet: Der er 6 deltagere+1 oplægsholder (1x A-stævneledelse, 3x C-banelægning, 1x 

Facebook, 1xSkolereformen, 1x oplæg i fastholdelse) 

Klubleder: Henrik tager derned sammen med Ole. 

11. Tilbud skabs opstilling. 

Tilbudet vi har fået og som vi accepterer lyder på 6000 kr. Det er med i budgettet. 

12. Familietur. 

Tur den 17-19. juni til Bøgsted Rende i Thy i forbindelse med Klitløbet og NJ Lang. Søhytten 

bliver lejet, 30 sengepladser + 2 shelters og lejrplads.  

13. Mini skovens dag i Arden (Hesselholt Syd) 

Det ligger lige efter Find vej dagen. Vi bruger den som opfølgning. 

14. Børneattester 

Ud over de 4 som der allerede er børneattest på skal der indhentes på Ole og Ansa som nu 

bliver tilknyttet Skovtroldene. Det anbefales at børneattester fornyes hvert 2. år. 

15. Evt. - Hjertestarter. 

TRYG fondens hjertestarere er stationære. Vi gør ikke videre i sagen på nuværende tidspunkt. 

Kommunen har været her og tætnet omkring skorstenen. Bagsiden af huset har de beklædt 

med nye halve rafter, sortmalet som resten af huset. 

 

Næste mødedato tirsdag den 9. februar (såfremt der er ok med bestyrelsens nye medlem). 

Konstituering. Forplejning Minna. 


