
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for mødet tirsdag den 9. feb. i klubhuset. Kl. 1700. 

Forplejning Minna, Referat Michael 

 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 

Ingen rettelser 

Tilføjelser til dagsorden. 

Ingen 

1. GF evaluering. 

Ingen kommentarer 

2. Konstituering. 

Ole fortsætter som formand 

Michael bliver næstformand 

Minna fortsætter som kasserer 

Hanne bliver løbstilmelder 

Arne er bestyrelsesmedlem og fortsat ansvarlig for husudvalg 

Michael retter på hjemmesiden. 

3. Aftale find vej(faste poster) med SNS, bilag 

Poster syd for skolen udskiftes med egepæle som indkøbes af Leif Lyngsø og betales af DOF. 

Posterne i bakkerne nedtages og opsættes først igen efter DM i 2017, hvor det bliver betraget 

som nyt Find vej projekt med tilskud fra DOF. 

4. Facebook, Hanne. 

Klubben laver en både en åben og en lukket facebook side. Den lukkede side primært til 

medlemsdiskussioner og den åbne side mest for reklamens skyld. Kun klubbens egne 

medlemmer kan blive medlemmer af den lukkede gruppe. 

Hanne opretter gruppen. 

5. Nye underskrifter Bankkonti. 

Ok 

6. Danmark Dejligst. Bilag se nederst her. 



Det vil vi ikke være med i da det falder sammen med familieturen. 

7. Kørselstilskud. 

Klubben giver mulighed for kørselstilskud til funktionsledere til stævner, ungdomstrænere i 

forbindelse med ungdomstræninger, alle kursusaktiviteter. 

Tilskuddet er på 1,99 kr/km (statens laveste takst), men kun for kørsel ud over 20 km/dag. 

Såfremt man ikke ønsker kørselstilskud siger klubben tak for sponsoratet. 

Ovenstående skal med i næste nummer af O-brevet. 

8. Medlemstallet og pengekassen 

Pt. ca. 139 medlemmer. Formentlig op til 10 som falder fra her ved kontingentbetaling. Der er 

allerede 4 nye siden nytår. 

Der står ca. 140.000 kr på kontoen. 

Mette vil gerne have datoer for hvornår på året vi skal have budgetopfølgninger. Minna 

orienterer hende. 

9. Evt. 

Henrik har taget opgaven med find vej dag med ud af bestyrelsen i nyt eget udvalg. 

Minna foreslår at udpege et af de nyere medlemmer som ansvarlig for tøjbestilling idet det er 

en relativt nem opgave at gå til uden orienteringserfaring og som hurtigt giver synlige 

resultateter. 

Vi er blevet spurgt om vi kan stille nogle hjælpere til Rebild løbet. Vi har sagt vi kan stille 3-5 

hjælpere såfremt vi får betaling for det. 

Der bliver et introduktions- og begynderkursus den 17. og 19 marts (torsdag og lørdag), med 

Ole, Helge og Elizabeth som bagmænd. 

 

Næste mødedato tirsdag den 15. marts, forplejning Ole 

 


