26.01.2016

REFERAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RSOK
tirsdag den 26. januar 2016 på kulturstationen kl. 19.00.
Klubben serverer kaffe, te og brød.
Referat: Michael, Dirigent: Otto
18 stemmeberettigede deltagere

Dagsorden iht. vedtægterne:
1) Valg af dirigent.
Otto er valgt. Dirigenten konstaterer at der er indkaldt rettidigt til ordinær generalforsamling.

2) Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år.
Ved formanden Ole Jensen og udvalgs formændene.
 I 2015 forsatte klubben sin store fremgang medlemsmæssigt og nu også med rigtig
mange løbere til start i de åbne løb rundt omkring.
Igen er de mange resultater overvældende at det næsten ikke er til at tro, men tallene er
overbevisende!
 For andet år i træk blev Ansa Dansk Mester i MTBO orientering i klassen dame 65.
Desuden fik vi flotte resultater i NJ stafet hvor 12 friske piger besatte 2. 3. 5. og 6.
pladserne, Signe Veggerby, Ansa McLassen og Ole Jensen blev Nordjyske Mestre i natløb i
deres klasser, Søren Flyvbjerg vandt Fri 2 natløb og på NJ dagbaner vandt Sofie Flyvbjerg
og Ida Riis Madsen deres klasser.
 Vi har oplevet endnu et år med kæmpe medlemstilvækst fra 95 til 139. (44)
 Vi har gennemført begynder kursus for 6 medlemmer og Voksen kursus for 12
medlemmer, gennemført af hos Aarhus 1900.
 Endnu et godt økonomisk resultat af Reb2Dages på over 27.000 kr. Takket være jer der er
her i dag og mange andre hjælpere.
 Find vej i Rold Skov 2015... mindst 146gæstede os i Vedstedskovhus.
 ”Naturvandring” blev aflyst p.g.a. manglende tur leder. Belært af det, har vi allerede en
aftale med Torben og Annelise.
 Det traditionsrige Sankt Hans bål.
Jane Håkansson havde indbudt til Sankt Hans bål. Der var grill-hygge. Sankt Hans bålet
blev tændt med lidt besvær og midsommervisen sunget sammen med hele sanghæftet.
Tak til Jane for en hyggelig aften, vi er mange der er glade for at du fortsat vil invitere os. I
2016 er vi inviteret til 25 års jubilæums bål.
 Medlemstallet
Ved udgangen af 2015 var vi 139 aktive, endnu en gang det højeste antal i klubbens
historie. Ingen friløbere, 4 passive.
I 2015 var vi 139 aktive, 0 friløber og 4 passive medlemmer.
I 2014 var vi 95 aktive, 1 friløber og 5 passive medlemmer.







I 2013 var vi 82 aktive, 3 friløbere og 5 passive medlemmer.
I 2012 var vi 55 aktive, 5 friløbere og 5 passive medlemmer.
I 2011 var vi 47 aktive, 3 friløbere og 5 passive medlemmer.
I 2010 var vi 35 aktive, 2 friløbere og 5 passive medlemmer.
Træningsløb, nærmest året rundt, i alt 32.
Træningsløb eller lørdags motion er helt sikkert klubbens kerne ydelse.
Til vores træningsløb har der i 2015 gennemsnitligt været 50 løbere, i alt ca. 1600 løbere
og ryttere. Hertil kommer ca. 550 ungdoms løbere til tirsdags træninger. (sammenligning
960 i 2013, 1142 i 2014).
Tak til de mange banelæggere og hjælpere der helt sikkert mærker den stigende
deltagerantal ved indskrivnings bordet.
En særlig tak til Jonna for at styre udleveringen af kortfiler og til Otto der trofast uge efter
uge har printet løbs kort og instruerer og giver råd til flere nyere banelæggere i brug af
banelægger programmet Condes, som nu er version 9.
Find vej i Rold Skov den 25. april.
Igen i år havde bestyrelsen valgt at deltage i forbundets "Find vej dag" og det endnu en
gang med stor succes.
Vi fik vi besøg af omkring 146, mange sagde ja til at fortsætte på et antal løbs dage indtil
1. juli. Som noget nyt valgte vi at få 4 ungdoms løbere til at guide de unge der kom og det
virkede. Unge møder unge.
Stor tak til Henrik der styrede dagen sammen med Gitte og Arne. Det var helt klart
familiernes dag og vi var heller ikke uheldige med vejret.
Medlemsmøde om planer og visioner!
22 veloplagte medlemmer lyttede og stillede spørgsmål til aktuelle temaer som
aktivitetsplanen 2016, Stævne aktivitet, Sociale aktiviteter, Klubtilskud til løb, evt.
Divisions deltagelse, O-løb i Udlandet og afsluttet med en billede serie om løb på
Havbunden i Canada. Beretningen blev godkendt

Udvalgsberetninger
Husudvalget
Stor ros fra generalforsamlingen til Arne for at holde klubhuset så godt.
Gulvet fik nyt linoleum, fodlister og væge blev malet i det lille rum, efterfølgende blev det store
rum og gangen også malet. Der er planer om at male toilettet og køkkenet. Bag den store
opslagstavle i det store rum var et stort hul ind i skorstenen så varmen kunne gå oven ud, det
blev lukket til. Udenfor er der kommet nye rafter på bagsiden af huset. Der vil blive møbleret om
med nyt køkkenbord i det lille rum, materialerne er leveret, Henrik og Ole har lovet at stille det
op for at holde udgifterne nede.
Arne
Hus formand
Stævneudvalget
Stævneudvalget har i årets løb bestået af:
 Otto Møller (udvalgsnæstformand)
 Helge Søgaard (udvalgsformand).
Udvalget arbejder med at indplacere RSOK på Dansk Orienterings-Forbunds og Nordkredsens

terminslister således, at vi tildeles interessante og relevante løbsarrangementer, ansøge om
skovtilladelser til vore egne løb (både skovtilladelser og anvendelse af
stævnepladser/parkeringsarealer) og især med at finde stævneledere, banelæggere,
kontrollanter og andre funktionsledere ved klubbens egne løbsarrangementer.
Udvalget afholder koordinerende ad-hoc møder ved Jonna Møllers køkkenbord, nogle gange
med deltagelse af formand Ole Jensen og Kortudvalget m.fl.
Udvalgets arbejde har både et kort sigte med afviklingen af indeværende års arrangementer og
et mere langsigtet omkring terminslisten og især uddannelse af nye stævneledere og
banelæggere.
Klubbens løbsarrangementer i 2015:
Nytårsløbet i Rold Skov Teglgården, den 1. januar:
Stævneleder – Helge Søgaard
Banelægger – Elizabeth Borchorst
Klubbens traditionelle Nytårsløb, i år for 17. gang og på helt nyt kort. Stævneplads på Teglgården
med indskrivning, start og mål samt nytårssuppe og grillpølser.
Ca. 120 deltagere, hvilket er ny rekord.
Overskud ca. kr. 4000.
Rebild 2 Dages (R2D) i Rold Skov Nørreskov og Mosskov, den 4-5-6. september:
Stævneledere – Otto Møller og Helge Søgaard
Banelæggere – Elizabeth Borchorst, Ansa MacLassen, Michael Niss, Jan Scheel, Lars Otte og
Helmut Hilden
Klubbens helt store weekend arrangement, og landets eneste med både o-løb og MTBO
samtidigt, der nu har bidt sig fast som en efterårstradition i terminslisten. I år også med
fortræning om fredagen, som reelt set bringer løbet op på 6 løbstilbud og ca. 800 starter henover
weekenden.
I år særligt udfordret af VM i Amatørcykling, der krævede særlige tiltag omkring adgang til
stævneplads og MTBO-start om søndagen. Blev løst helt problemfrit.
Økonomi: Overskud ca. kr. 27.500.
NJ-Nat, 3. Afdeling i Rold Skov Mosskov, den 30. september:
Stævneleder – Jakob Madsen
Banelægger – Søren Flyvbjerg
Natløb, der er en del af de samlede nordjyske mesterskaber.
Veltilrettelagt i Naturbasen ved Skørping skole i hyggelige omgivelser med bål, kiosk og
hyggebelysning. Deltagerantal 79.
Udfordrende baner og super fin afvikling.
Økonomi: Reelt set udgiftsneutral, da Nordjysk O-Udvalg, står som arrangør, men overskud fra
kiosk, kørselsomkostninger m.v. tilfalder klubben.
31500 totalt overskud i 2015 for arrangementer
Klubbens løbsarrangementer i 2016:
Nytårsløbet i Bælum Sønderskov, den 1. januar:
Stævneleder – Otto Møller og Helge Søgaard
Banelægger – Helge Søgaard
Sæsonpremiere for 18. gang og på nyt kort over en spændende, men lille skov.
Samarbejde med Bælum Borgerforening om lån af Skovpavillonen, nytårssuppe og nytårspølser.

2-3. Divisionsmatch i Rold Skov Nørreskov og Teglgården, den 10. april:
Stævneleder – Helmut Hilden
Banelægger – Morten Kappel Jensen
Divisions løb for Nordkredsens klubber. Forventer omkring 200-250 deltagere.
Stævneplads på marken nord for klubhuset og fuldt stævne set-up med alle faciliteter.
Rebild 2 Dages i Rold Skov Mosskov/Hesselholt, den 23-24-25. september:
Stævneledere – Helge Søgaard og Otto Møller
Banelæggere – p.t. ikke fastlagt
Op/nedrykning divisionsmatch
Klubbens weekendarrangement med fortræning, mellemdistance, labyrint og klassisk.
Stævneplads på Jamborettepladsen og fuldt stævne set-up med alle faciliteter.
Muligvis også anvende nordlige del af Hesselholt-kortet.
NJ-Dag i Rold Skov Mosskov/Hesselholt, den 30. oktober: 6. november
Stævneleder – p.t. ikke fastlagt
Banelægger – p.t. ikke fastlagt
Nordjyske mesterskaber i dagorientering.
Stævneplads forventes på Stabelpladsen ved nord enden af Skovvej i Arden.
Skovtilladelse på plads i Mosskov – nærmere forhandling om løb i Hesselholt-delen udestår.
Klubbens arrangementer på længere sigt:
Nytårsløb - hvert år
Rebild 2 Dages - hvert år
NJ-arrangement - hvert år
DM-Weekend med DM Sprint og DM Ultralangt – i april 2017
Skørping, januar 2016
Otto Møller
Udvalgsnæstformand

Helge Søgaard
Udvalgsformand

Arrangementsudvalget
Melding udefra til stævner at det er dejligt at se klubben møde så talstærkt op.
Der nævnes hvilke arrangementer klubben har været ude til i 2015. Der ses et tydeligt mønster at
bortset fra Ansa så er det kun de unge løbere som tager medaljer med hjem.
NJ2dages 19 deltagere i Nationalpark Thy, 2 medaljer til Camilla og Jettes barnebarn.
U1 sommerlejr med stor deltagelse fra klubben.
Skawdysten med 24 deltagere og stor RSOK camp med fællesspisning og klubhygge, medalje til
Sofie.
Der var 17 deltagere fra RSOK til DM stafet og også pæn deltagelse til DM lang, dog ingen DM
medaljer endnu, men det kommer.
U1 kursus i efteråret blev holdt her med 46 tilmeldte, 10 fra Skørping, efter sigende det største
U1 kursus i nordkredsen til dato.
Der lægges op til følgende arrangementer med deltagelse i 2016.
NJ2dages i Skagen den 11.-13., der erforhandlet tilbud til klubbens medlemmer på Hotel Skagen,
blot oplys at man er fra RSOK.
Der er allerede tilmeldt 36 deltagere til påskeløb i Marts omkring Kolding i 2016. Indkvartering på
Haderslev candrehjem for størstedelen.
5. maj er der NJ stafet, placering indtil videre ukendt.

Den 18.+19. juni har klubben lejet Søhytten ved nationalpark Thy med indlagt træningsløb
sammen med OK Gorm, klitorientering, osv. Søndag er der klitløb på anderledes kort, men dog
åbne baner på o-kort+flere muligheder.
19.-21. juli er der Læsø 3 dages.
3. september, DM i Mols bjerge
10.-11. september, DM stafet+DM Lang i Gribskov
Lene
Koordinator
Ungdomsudvalget
Ungdomsudvalget har i årets løb bestået af:
 Elizabeth Borchorst (formand)
 Mette Byskov (niveau-3 træner)
 Helge Søgaard (koordinator)
 Desuden har Ansa MacLassen og Jan Scheel, været tilknyttet udvalget som hjælpere og
især postindsamlere, ligesom formand Ole og fru Jette har været faste deltagere hver
gang.
 Endvidere en stor og meget aktiv forældrekreds, der har været hjælpetrænere og
kagebagere. Allerede her skal der siges STOR TAK for jeres medvirken i succes’en.
566 startende børn og unge, 702 poster sat ud og indsamlet igen og 32 store kager bagt og spist
med fornøjelse!
Så kort kan Ungdomsudvalgets beretning skrives, men det giver naturligvis ikke et korrekt billede
af den succes, som udvalget har oplevet i 2015.
Nogle tal:
 Der er gennemført 32 tirsdagstræninger i året løb med gennemsnitligt 18 deltagere pr.
gang – et tal som er stigende, idet gennemsnitstallene for 1. og 2. halvår er hhv. 16 og 19
deltagere.
 Herudover har et antal mindre søskende også deltaget på forskellig vis og især ydet en
målrettet indsats omkring kagespisningen.
Hvad har vi lavet:
 Den ugentlige tirsdagstræning har været niveauopdelt i 3 grupper hhv. BEG/LET for de
yngste og senest tilkomne, MELLEMSVÆR og SVÆR. Indplaceringen i grupperne er
løbende justeret i takt med børnenes færdigheder og modenhed.
 Træningerne har bestået af en række forskellige momenter, herunder alm. o-teknik,
mikroorientering, stafet, strimmelløb, postjagt, kompas og labyrintorientering m.fl.
 Besøg af en verdensmester Maja Alm og landstræner Lars Lindstrøm.
 Herudover har der været afholdt de allerede navnkundige begivenheder som
Pølsestafetten, Heksejagten og Julefræset.
Mere sociale begivenheder:
 Pølsegrillning,
 Boldlege og andre aktiviteter med Lasse fra PulsEvent, og
 Juleafslutning med klip, æbleskiver, godteposer og besøg af Julemanden i skikkelse af
formand Ole Jensen.
Udvalget har også koordineret deltagelse i Nordkredsens kurser og sommerlejren ved:
 Ungdom-1 kursus i Horsens med 8 RSOK deltagere
 Ungdom-1 sommerlejr ved Fjerritslev med 8 RSOK deltagere
 Kredsungdomsmatch (KUM) i Silkeborg med 7 RSOK deltagere

 Ungdom-1 kursus i Skørping med 12 RSOK-deltagere
Ved kurset i Skørping ydede Lene Flyvbjerg og en række forældre en kæmpeindsats omkring
forplejning af ikke mindre end 48 deltagere (rekord deltagerantal!), opgaver i skoven, booking af
skole og skovtilladelser m.v.
Økonomien:
Udvalget har naturligvis brugt penge. De største poster har været kortprint, plastlommer, store
mængder saftevand og krus, enkelte gange lokaleleje, men også godteposer til juleafslutning og
udgifter til landstrænerbesøg m.v. Udgifterne er naturligvis præget af nyinvesteringer i
betydelige mængder materiel (som også kan bruges i andre klubsammenhænge) og udgifterne er
honoreret løbende af klubben. Alle har vist betragtet det som et ”år, hvor vi gjorde det som var
nødvendigt og som krævede investeringer”.
Det samlede beløb fremgår af klubbens regnskab og må forventes at stige med udvalgets planer
og især potentiale for 2016. Det er derfor udvalgets anbefaling, at der etableres et egentligt
driftsbudget for aktiviteterne i 2016.
Udvalget har 2 gange i år ansøgt Fritidsrådet i Skørping Kommune om tilskud til indkøb af
materiel – og begge gange fået bevilget tilskud, samlet set ca. kr. 17.000.
Slutresultatet har været en flok dejlige unger, som har haft gode, sjove og fælles oplevelser
omkring orientering – og, som er blevet rigtigt dygtige til at løbe med kort og kompas.
Planer for 2016:
Dansk Orienterings-Forbund har med stor interesse og beundring fulgt udviklingen på Børn- og
Ungeområdet i RSOK, og har i et fælles udviklingsperspektiv tilbudt os sparring med Henrik
Jørgensen, OK PAN Aarhus, som har stor erfaring med klubudvikling på Børn og Unge området.
Den samlede bruttoliste over børn og unge i RSOK for 2016 indeholder (pr. dec/2015) ikke
mindre end 49 navne i alderen 5-6 år op til 14-15 år!!!! Alle deltager naturligvis ikke, men det er
et kæmpe potentiale, at have til rådighed.
Udvalget har afholdt et inspirationsmøde sammen med Henrik og planlagt følgende:
Tirsdagstræningerne:
Bliver forsat den centrale ramme om alle børn- og ungeaktiviteterne, hvor vi fastholder gode
traditioner, men også udvider tilbuddene og aktiviteterne.
3 vintertræninger på lørdage:
I sammenhæng med klubbens vintertræningsløb. Ungdomsinstruktører er tilstede og der laves
oplæg, træning i momenter og eftersnak.
Skovtrolde:
Der etableres et Skovtrolde-koncept under ledelse af Ole Jensen og Ansa MacLassen for børn i
alderen op til og med 8 år samt helt nye løbere. Her vil der blive tilbudt leg og læring med og
uden poster og kort.
Ungdomstræningen:
For unge fra det år, hvor de fylder 9 år. Opdeles i 3 niveauer hhv. LET, MELLEMSVÆR og SVÆR. På
de 2 sidstnævnte indarbejdes hver tirsdag yderligere tekniktræning og momenter, samt
teoretiske oplæg og kvalificeret eftersnak ca. hver 4. gang.
Forældreinddragelse:
Forsat roller som hjælpetrænere, ny kontakt til ny-ankomne deltagere og kagebagning, samt

postindsamling.
Special events:
 Pølsestafetten, Hekseløbet og Julefræset – alle med nye ideer og endnu mere klamme
pølser.
 Op til 2 events sammen med Lasse fra Puls Event.
 Måske besøg af landsholdsløbere, der giver den gas igen.
 Og hvad vi nu finder på i årets løb….
Nordkredsens Ungdomskurser:
 2 forårskurser i hhv. Horsens og Silkeborg og 1 efterårskursus i Skørping. Alle med aktiv
medvirken af de 3 største ungdomsklubber i Nordkredsen, hhv. Horsens OK, Silkeborg OK
og RSOK!!!!!!
 Sommerlejren og Kredsungdomsmatchen (KUM)
Deltagelse i særlige orienteringsløb:
De nordjyske mesterskaber (NJ-stafet, NJ-nat, og NJ-dag), og DM (stafet, mellem og klassisk)
prioriteres i særlig grad med tilmelding og coaching til stævnerne.
Talentudvikling:
Udvalget arbejder p.t. med en omfattende ansøgning til Rebild Kommune i 2016, som skal støtte
talentudvikling. Kommunen har afsat midler hertil og RSOK, præsenteret ved Jan Scheel, er p.t.
med i en kommunal arbejdsgruppe, der skal definere krav og rammer til ansøgninger.
Får vi succes med en ansøgning, planlægges en række aktiviteter omkring talentudvikling,
herunder fællesture, teknisk træning, tilknytning af ekstern klub/talent-træner m.v.
Og – i tæt samarbejde med Dansk Orienterings-Forbund – tildeling af status som Talentklub, hvor
ambitionen er at samle hele det nordjyske talentarbejde i et Talentcenter Rold Skov (OK!!).
Skørping, januar 2016
Elizabeth Borchorst
Ungdomsleder

Mette Byskov
Niveau 3-træner

Helge Søgaard
Ungdomsudvalgskoordinator

MTBO-udvalget
Der er ikke noget.
Korttegningsudvalg
Kommentar om evt. at spørge lodsejerne i Bælum om der må tegnes for deres grund, så kortet
kan blive større.
Kortudvalget har i årets løb bestået af korttegnerne:
 Elizabeth Borchorst
 Arne Mortensen
 Ole Jensen
 Otto Møller
 Johan MacLassen (speciale: MTBO-kort)
 Christian Peter MacLassen, Tromsø, Norge (speciale: rentegning og kortdesign) samt
 Helge Søgaard (udvalgsformand).
 Endvidere er Kell Sønnichsen, OK PAN Aarhus, tilknyttet udvalget som korttegner og
rentegner af klubbens sprintkort.
Udvalget arbejder efter en dynamisk flerårsplan, der sikrer at klubbens voksende kortportefølje
vedligeholdes ved løbende revision ca. hver 2-3 år, samt at nye interessante områder nytegnes.

Målsætningen er, at vi altid har nye og opdaterede kort til vore løbsarrangementer, træningsløb,
ungdomstræning og klubbens mange andre aktiviteter.
Det har resulteret i følgende opgaver i 2015:
Revision af kort:
 Rold Nørreskov, A3, 1:10.000, ordinær revision. Anvendt til R2D-2015.
 Rold Nørreskov MTBO, A3, 1:10.000, ordinær revision. Anvendt til R2S-2015.
 Rold Mosskov MTBO, A3, 1:10.000, ordinær revision. Anvendt til R2D-2015.
 Skørping Hanebakkerne, A4, 1:5.000, ordinær revision.
 Skørping Kulturstationen, A4, 1:5.000, ordinær revision.
 Skørping Sanatoriet, A4, 1:5000, ordinær revision.
 Skørping Skole, A4, 1:2.500, ordinær revision. Rettelserne er ikke rentegnet endnu, da vi
afventer færdiggørelsen af byggeriet i skolegården. Forventes afsluttet primo 2016.
Nytegning:
 Rold Hesselholt, A3, 1:10.000. Rentegningen pågår og forventes afsluttet primo 2016.
Forventes anvendt til enten R2D-2016 eller NJ-Dag i 2016.
 Bælum Sønderskov A4, 1:5.000. Anvendes til Nytårsløbet 2016.
Økonomi:
Udvalgets økonomi er udgiftsneutral, idet udgifter til grundmaterieler (COWI-kurver, luftfoto og
fotogrammetrisk udtegning), samt rentegning, tegneplast, tegneblyanter m.v. afholdes over en
3-årig bevilling fra Rebild Kommune.
Nye korttegnere:
Korttegning er en langsommelig proces og derfor afhængig af, at klubbens kortegnere investerer
mange timer i både rekognoscering og rentegning. Udvalget er åbent overfor, at inddrage nye
interesserede med flair for korttegning, i opgaverne i 2016.
I 2016 planlægges foreløbigt følgende opgaver:
Revision af kort:
 Rold Vælderskov og Rebild Bakker, A3, 1:10.000. Anvendes til DM-weekend 2017.
 Støvring, A2, 1:5.000. Anvendes til DM-weekend 2017.
Nytegning:
 Oplev Bakker og (måske) Thingbæk Kalkmine. Anvendes til træningsløb.
 Terndruplund A4, 1:5.000. Anvendes til skole-o og træningsløb.
 Området syd for kærlighedsstien i Arden. (aftaler indhentet af Henrik og Heins)
Andet:
 Afholdelse af et rekognosceringskursus med henblik på kalibrering af terrænvurdering og
kvalitetsløft af rec-materialet til rentegning.
Skørping, januar 2016
Helge Søgaard
Kortudvalgsformand
Kommunikation: Presseafdelingen
Udvalget er enmandsbetjent af undertegnede!
Profilering af klubben er vigtig af flere årsager. Dels bliver klubben synlig i offentligheden, hvilket
medvirker at vore aktiviteter opfattes som udviklende og positive, og dels kan det på lidt længere
sigt medvirke til at nye medlemmer melder sig ind i klubben.

Men det har også en betydelig effekt i forhold til Rebild Kommunes politikere og embedsmænd,
som dermed får et bredt kendskab til klubbens virke. Noget som har stor betydning, når vi flere
gange om året henvender os med anmodninger om økonomisk støtte, eller drøfter udvikling af
fælles projekter.
I 2015 intensiveredes presseindsatsen med udformning af følgende pressemeddelelser (PM),
som alle har resulteret i omtale i lokale medier:
Marts måned:
 Årets klub – Nordjyske, 6 spalter, 2 fotos
April måned:
 Stor succes til Påskeløb – Nordjyske, 2 spalter 1 foto
 Find Vej Dag stor succes – Nordjyske, 4 spalter, 1 foto
 Medlem nr. 100 – Nordjyske, 4 spalter, 1 foto
Maj måned:
 Sølv og bronze til ungdomsløberne – Nordjyske, 5 spalter, 1 foto
Juli måned:
 International gennembrud i MTBO – Nordjyske, 2 spalter, 1 foto. Rold Skov Bladet 6
spalter, 2 fotos.
August måned:
 Premiere på træningsløb – Vores Avis, 2 spalter, 1 foto
Oktober måned:
 Vinder af MTBO-Cuppen – Nordjyske, 2 spalter, 1 foto. Rold Skov Bladet 2 spalter, 1 foto.
 Verdensmester kommer på besøg – Nordjyske, 2 spalter, 1 foto. Vores Avis, 1 spalte, 1
foto.
 Nu også succes om natten – Nordjyske, 2 spalter, 1 foto, Vores Avis, 7 spalter, 2 fotos.
Rold Skov Bladet, 2 spalter, 1 foto.
 Verdensstjerne træner med ungdomsafdelingen – Nordjyske, 5 spalter, 2 fotos, Rold Skov
Bladet, 6 spalter, 1 foto.
 Ole fylder 75 – Nordjyske v/journalist og fotograf, dobbeltopslag 8 spalter, 2 fotos samt
Dagens navne, 2 spalter, 1 foto.
November måned:
 Pigerne tog det hele – Nordjyske, 2 spalter, 1 foto. Vores Avis, 6 spalter, 1 foto.
 Stærk lokal opbakning – Nordjyske v/journalist og fotograf, 6 spalter, 3 fotos. Nordjyske, 2
spalter, 1 foto. Vores Avis, 2 spalter, 1 foto. Rold Skov Bladet, 5 spalter (på forsiden), 1
foto.
December:
 Nytårsløb i Bælum – Nordjyske, 3 spalter, 1 foto, Vores Avis 3 spalter, 1 foto.
I alt 15 PM som alle er optaget, 99 spalter og 36 foto i 3 forskellige medier.
Desuden har vi løbende sendt opslag til Rebild Kommunes facebook-side for kultur, og senest har
vi uploadet 2 nyheder, hhv. om klubbens generelt og om ungdomstræningen, på kommunens
nye kontaktsite Boblberg.dk
I 2016:
Arbejdet med udsendelse af PM forsætter med uformindsket styrke, og den første er allerede
afsendt:
Januar måned:

 O-løb for Asylansøgere – ikke omtalt i medierne i skrivende stund.
Skørping, januar 2016
Helge Søgaard
Pressechef

Kommunikation: O-brevet, hjemmesiden
Der er stor ros til O-brevet.
O-brevet
Er i det forgangne år udkommet ikke midre end 8 gange med ikke mindre end 84 sider i alt, altså
10½ sider i gennesnit og samlet set 94 artikler med rigtig mange ggode billeder taget af
forskellige folk i klubben. I oktober fik vi nyt layout som er lidt mere moderne og med et mere
professionelt udtryk som bedre afspejler det store arbejde der bliver lagt i de mange artikler.
Planerne for 2016 er ikke mindre ambitiøse, vi forventer at udkomme i samme antal og lige så
meget indhold. Jeg vil gerne opfordre til at medlemmerne deler deres o-løbs historier og tanker
via O-brevet, gerne med et par gode billeder også, det giver ekstra liv og personlighed til bladet
hvis flere er med til at sætte deres præg på det. Har du haft en ekseptionel oplevelse til et
træningsløb, havde tilfældigvis mobilen klar da det gode billede opstod under postudsætning
eller vil du gerne lave en reportage set fra en speciel vinkel til et arrangement ude i det ganske
(ud)land, lad os vide at du brygger på noget og hvornår du regner med at have det klart, så finder
vi en god plads til det. Vi hører også meget gerne fra jer hvis I har forslag til noget som I mener
skal i bladet, men som I ikke selv vil skrive.
Hjemmesiden
Der er ikke sket den helt store udvikling, men vi har dog fået en lidt mere interaktiv side. Dette i
form af et nyt kort over startsteder med direkte adgang til rutevejledning på Google maps. En
funktion som især er anvendelig hvis man kommer udefra eller skal til et nyt startsted og lige har
sin smartphone med navigation ved hånden.
Yderligere så har vi fået en ny kalender som er lettere at redigere (det er de få der mærker
dette), og som forhåbentlig giver bedre overblik over klubbens efterhånden mange forskellige
typer aktiviteter. Nyligt (i sidste uge) blev funktionen med at bytte banelægning internt mellem
banelæggerne også gjort tilgængelig. Denne funktion gør at man ikke længere behøver tage
kontakt til Minna for at bytte en banelægning, man markerer den selv som en man gerne vil af
med, og så kan andre banelæggere gå ind og give tilbud om bytning med en anden dag eller bare
overtagelse af den. Der kommer beskrivelse af hvordan funktionen virker i næste nummer af Obrevet.
Michael
Redaktør

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
Ved kasserer Minna Hald/Økonomiudvalget Mette Håkansson.
Fremlæggelse ved Mette. Samlet resultat for året på -7512 kr.
O-service giver mange problemer for økonomiudvalget, men det lader sig dog gøre. Der gøres
opmærksom på at der skal indbetales individuelt og ikke som familie.
Kommentar om hvad der fremadrettet sker med tilskud fra skovkarleklubben til ungdomsløberes
kursusaktiviteter når klubtilskud til kursusaktiviteter og starter frafalder (se budget under punkt 4).
Generalforsamlingen godkender regnskabet.

4) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2016, så det årlige kontingent fastsættes til:
børn op til 7år kr. 10, 8 – 20 år kr. 200, Voksne kr. 400, passive kr. 120. Under dette punkt vil
bestyrelsen fremlægge et budget for 2016, til orientering.
Budgettet: 6. Korttegning, der bør indtægtsføres en frigivelse af en del af midlerne fra Rebild
Kommune som tidligere er givet i forbindelse med DM 2017.
Budget samt oversigt over klubtilskug i 2016 vedlagt referat som bilag.
Vedtaget at kontingent fortsat er uændret.

5) Behandling af indkomne forslag.
Forslag bedes indsendt skriftligt eller mailet til bestyrelsen(formanden: joj@elvis.dk), senest 8
dage før generalforsamlingen.
Ingen indkomne forslag.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Ole Jensen, formand, blev valgt for 2 år i 2014, er villig til genvalg.
Minna Hald, kasserer og T - løb, blev valgt for 2 år i 2015, er ikke på valg.
Hanne Veggerby, tilmeldinger åbne løb, blev valgt i 2015, er ikke på valg.
Michael Niss, webmaster, blev valgt for 2 år i 2015, er ikke på valg.
Henrik Houmøller, næstformand, find vej og faste poster, blev valgt for 1 år i 2015. Ønsker ikke
genvalg.
Ole Jensen genvalgt.
Heins blev foreslået, men afstår. Arne Mortensen blev foreslået og valgt.

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
I 2015 blev Arne Mortensen valgt som første suppleant og
Heins Rye Madsen som anden suppleant.
Heins Rye Madsen er valgt som første suppleant.
Troels Andersen er valgt som anden suppleant.

8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Nuværende revisorer: Jette Jensen og Otto Møller.
Nuværende Suppleant Peter Henneby.
Jette og Otto er genvalgt.
Henrik Houmøller er valgt som suppleant.

9) Eventuelt.
Ole orienterer om en invitation fra kommunen til foredrag ved Ulrik Vilbæk på Comwell den 27.
april.
Ole takker bestyrelsen, Jonna og Otto for korttrykning og kortsalg mv., Mette for
regnskabsførelse.

--Udvalg der støtter og hjælper bestyrelsen:
Hus udvalg: Formand Arne Mortensen, udpeget i 2012.

Stævne udvalg: I 2010 blev Helge udpeget som stævneleder for Rebild2Dages, NJ stævner og
Tømmermandsløbet. Helge fortsætter og udvalget supplerer selv.
Økonomi udvalg: Siden 2013 har Mette fungeret som regnskabsfører.
Aktivitetsudvalg: I 2015 er Lene blevet udpeget og udvalget supplerer selv. Primær opgave:
planlægge og bemande aktiviteter omkring klubture og være "indpisker" vedr. løbs deltagelse.
B&U udvalg: Formand Elizabeth, Helge, Mette, Jan og Ansa, samt 8 forældre på skift.
MTBO udvalg: Formand Lars, Ansa, Helmuth, Per og Johan. Og måske Hanne P., Jane Tange, Trine
F., Ninna D.C. og Majbritt Gude Schmidt og Mette Flyvbjerg.
Korttegnings udvalg: Formand Helge, Elizabeth, Otto, Ole. Rentegning Christian P. og mtbo kort
Johan. Kortfil administration Jonna. Træningskort tryk Otto.
Kommunikation O-brevet og PM: Redaktør Michael, Jonna, og Helge.
---

Meddelelser:
* Løberen", Vesterbro ved Cimbrertyren i Aalborg, sælger løbesko og kompasser.
Yder 10% rabat til alle medlemmer af Rold Skov OK.
* Møller Sport, net butik: www.mollersport.dk har stort udvalg i O-løbs udstyr.
Kommer til store stævner med salgsvogn.
* Palæ Cykler i Hobro, yder 15% rabat til alle i RSOK. Link http://palae-cykler.dk/

Klubtilskud 2016

(Bilag)

Træningsløb:
 Gratis kort og plastposer ved klubbens træningsløb
 Gratis kort og plastposer ved Tømmermandsløbet
Ungdomstræning:
 Gratis kort og plastposer
 Eventuel forplejning i forbindelse med ungdomsgruppens arrangementer er
gratis.
Konkurrenceløb:
Klub betalt startgebyr ved løb der afvikles af ROSK. I 2016 for følgende løb:
 10. April, B-løb og divisionsturnering.
 24. Og 25. September Rebild 2 Dages.
 6. November NJ dag.
Endvidere betaler klubben startgebyr ved følgende løb i 2016:
 5. Maj NJ stafet.
 19. Juni Klitløbet og NJ lang i Thy (I tilknytning til familieturen)
Kurser og uddannelse:
 DOF Akademiet: Klub betalt deltagerafgift og kørselsrefusion.
 Kurser for løbsarrangører, klubledere og trænerkursus: Klub betalt
deltagerafgift og kørselsrefusion.
 U1 og U2 kurser: 50% betaling af deltagergebyret.
 O-tekniske kurser der afvikles i RSOK: Gratis deltagelse
Sociale arrangementer:
 Naturturen: Gratis deltagelse for alle medlemmer (også passive) og deres
familie.
 Familieturen: Klubben betalt hytten, deltager betaling af forplejning mm.
 Klubmesterskabet: Klub betalt forplejning efter klubmesterskabet.
 Sæsonafslutning: Klub betalt lokale, ”goter” og eventuel forplejning på turen
Klubtøj:
 Klubtilskud på 150 kr. til bluse/jakke i klubfarve og klub tryk.
 Klubtilskud på 100 kr. til hue i klubfarve og klub tryk.

RSOK Budget 2016
Antal Kontingent

Indtægter Udgifter

1. Kontingent
MedlemsKontingent
DOF Kontingent
Klubkontingent grundbeløb
Voksne+børn
I alt
2. Kortsalg
Printerfarver og papir
Kortsalg T-løb
Kortsalg og kortfiler
I alt
3. Tilskud
Aktivitetstilskud (Rebild Kommune)
Skovkarleklubben
Lokaletilskud (Rebild Kommune)
Fritidsrådets pulje
Tilskud træner og instruktør uddannelse (Rebild Kommune)
DOF faste poster
Talentudviklings pulje
I alt
4a. Åbne løb
R2D
4b. Åbne løb andre
Nytårsløb(Tømmermandsløb)
Divisionsmatch 10. april
NJ dag 6. nov
i alt

i alt

40460
-1050
-31930
7480

-3500
6000
5000
7500

9000
1000
4500
2000
4000
1000
1000
22500

40000

-20000

4000
27000
6000

-11000
-5000

20000

21000

5. Velfærd
Tilskud klubtøj + porto
Tilskud Startafgifter klubmedlemmer (udvalgte løb)
Find Vej + Sommerskole
Tilskud Familietur(Hytteleje)
Klubmesterskab
Sæsonafslutning
Træner, leder kursus Voksne (incl. kørsel)
U1-U2 kursus (tilskud 50%)
BUU løbende arrangementer
Repræsentation/gaver
Lokaleleje (svalerne og kulturstationen)
Forplejning div møder og arrangementer
Generalforsamling (incl vingaver)
Kørselsgodtgørelse
Vedligeholdelse af Klubhus
i alt

-9600
-7000
-500
-4000
-1000
-1500
-9500
-10000
-2500
-1000
-1500
-1500
-2000
-1500
-3500
-56600

6. Korttegning
Oplev krat, Terndrup, Brokmose-Arden
Ny GPS og tegneplast
i alt

-6000
-5000
-11000

7. Administration
Kontorartikler og forsikring af materiel

-3000

-3000

8. Materiel
Emit-brikker
Telte
Condes
O-skærme
I alt

-5000

-5000

0

0

9. Varelager

Budgetteret indtægt 2016
Budgetteret udgift 2016
Budgetteret resultat 2016

0

150960
-148080
2880

