
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

 
Dagsorden for mødet tirsdag den 22. nov. i klubhuset kl. 1900. 

Forplejning Michael, kage til kaffen. Referat Michael.  
 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Ok 
Tilføjelser til dagsorden? 
Ingen 
 

1. Evaluering klubeftersyn. Referat, plan, uddan og tilskudsforslag udsendes. 
Info om kørselstilskud i forbindelse med stævner mm. tilføjes til sedlen ang. tilskud. 
Det minimale referat for aftenen er gennemgået. 
 

2. Sæsonafslutning.  Gåturen, indkøb og fælles spisning. 
Alt er klart, 25 er pt. meldt til. 
 

3. Jubilæums udvalg, nedsat? 
Helle Buelund, Henrik, Mads Kappel og Arne (et medlem mere søges fortsat).  
Indtil videre er udvalget gået i tænkeboks. 
 

4. Budget 2017. Minna. 
De overordnede punkter i budget og regnskab skal helst stemme overens for at det er til at lave 
budget opfølgninger. Minna håndterer dette sammen med regnskabsføreren. 
Nye emner som skal fremgå af budget er: DM, Jubilæum 
Minna spørger de forskellige udvalg om hvor stort beløb de gerne vil have på budgettet. 
 

5. Forslag til ændring NOU Bane 1. længde 12 km gøres kortere. 
Omlægge adm. af NOU løb. 

Ole sender forslagene ind inden næste repræsentantskabsmøde i NOU. 
 

6. GF den 24. jan. På Kulturstationen. På valg: Minna, Hanne og Michael. 
Minna ønsker ikke at fortsætte. Hanne vil gerne afgive pladsen hvis nogen bræder for det, men 
er ikke helt afvisende for at fortsætte. 
 

7. Indkøb materiel, Spar Nord bevilling. Kr. 25.000. *(se Helges anbefalinger neden for). 
Indkøber? 

Bannere med følgende tekster: 
Velkommen, Mål (høj), Rold Skov OK, Parkering, Kiosk, Stævnekontor, Børneparkering, 
Børnebaner 
Michael arbejder med design og endelige priser. 
Ny større generator indkøbes også. 5 mindre borde + 1 stort bord (beregning) indkøbes. 
Ole arbejder på nye telte og/eller reservedele til de ødelagte. 
 

8. Medlemstallet 154 og pengekassen 
I løbet af året er deltagerantallet øget med 22 medlemmer (i virkeligheden 32 nye, men 10 
faldt fra i starten af året) 
Totalt set ca. kr. 202.000 på klubbens konti tilsammen. 



 
9. Info fra klubledermøde i Skive den 9. nov. 

2.9 mio fra medlemmer som kontingent og startafgifter, resten af de 11 mio af forbundets 
indtægter er fondsmidler. 
 

10. Familietur og Gudenådysten OK.  
Grønnegården er lejet for 6200 kr. inkl. rengøring for 5. til 7. maj 2017. Vi kan komme ind 
fredag fra kl.16:00.  
Udflugt og løb/træning om lørdagen. Søndag morgen er det morgenmad og så afsted til løb i 
Silkeborg. 
 

11. Rebild Kommune, overvægtsklinik 
Klinikken har udvalgt 2 svømmeklubber og RSOK som samarbejdspartnere. Vi har sagt ja til at 
modtage børn som bliver henvist, som en del af den normale ungdomstræning. 
 

12. Evt. 
Ole har lige fået en klade til ansøgningen til kommunens talentudviklingspulje. 
Ole har aftale om bestyrelsessemiar den 11. februar med Walther Rahbek. 
Øknomien vedr. NJ dag er fortsat ikke meldt ud. 
 
Næste mødedato torsdag den 8. december kl. 19:00  
Forplejning Arne.  
       
 
 



*( Helges anbefalinger: 

Hej Ole 
 
(Hermed sidste mail fra mig - i denne omgang!) 
Vil du drøfte med bestyrelsen - og især med Michael, om hvad vi skal sætte i gang af 
indkøb under SparNord-bevillingen. Vi kom ikke rigtigt videre hermed. 
Michael er vigtig i denne sammenhæng, for han skal lave layout på hhv. bannere 
og/eller beachflag. 
 
 
Umiddelbart tænker jeg, at det drejer sig om et antal borde (som det plastbord, der 
allerede er indkøbt). Alternativt skal vi forsætte med de tunge bordplader! 
 
Hvis vi skal købe borde anbefaler jeg at vi køber 8 stk. (Mål/beregningx2 - start - 
stævnekontor - børneparkering - børnebaner – kiosken x 2)  
Pris pr. bord er kr. 575,00.   Oles udregning: 

I alt borde 8 x 600 =  4.600 
    5 + 1 Bannere x 2.000 = 12.000 
    4 beachflag x 800 = 3.200 
      19.800 
Stole har vi vist nok af for nærværende. 
 
 
Men bannerne eller beachflag er vigtige.  
Bannerne er mere synlige, men også mere besværlige at sætte op. 
Beachflag er enklere - og OK synlige. Eller et mix heraf. 
 
Hvis vi skal købe disse anbefaler jeg at vi køber bannere eller beachflag med 
teksterne: (Velkommen - Start - Mål - Kiosk - Rold Skov OK - Stævnekontor - 
Børneparkering - Børnebaner - Parkering)  
Pris pr. banner er kr. 1650,00 (ekstra til længere ben). 
Pris pr. beachflag er kr. 755,00 
 
Se nærmere om bannere og beachflag i disse links fra Be-Free, hvor vi tidligere har 
købt beachflag! 
http://www.befree.dk/produkter/13-beachflag-til-billig-pris/45-beachflag-reklameflag-
med-tryk/ 
 
http://www.befree.dk/produkter/14-billig-beachbanner/933-outdoor-banner-system-
h-fix/ 
 
http://www.befree.dk/produkter/76-pvc-banner/887-billig-pvc-bannere-mesh/ 
 
Øvrige indkøb jf. ansøgningen kan sagtens udskydes eller formentlig undlades. Vi er 
godt med omkring telte, men måske et stort kiosktelt og en ny/ekstra generator 
senere! 
 
Hilsener Helge 
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