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Hjemmeside: www.roldskovok.dk

Referat for mødet onsdag den 14 juni i klubhuset kl. 1830.
Forplejning Anne, referat Michael
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Ok
Tilføjelser til dagsorden.
Punkt 14 tilføjet
1. Evaluering Jubilæum
Alt gik rigtig godt og lige efter planen.
God mad.
Vi har i alt brugt 65000 kr på jubilæum med reception, fest, medlemsgaver mv.
2. Gavelisten
Der er sendt takkekort til alle som har givet gaver.
3. Gigantkort til Kulturstationen Arne
De spørges om de er interesserede i at få et kort. I givet fald gives det indrammet klar til
ophængning.
4. Indramning af gigantkort Ole
Ole sender en mail ud til alle om tilbud med indramning. Men en skifteramme kan også købes.
5. Efterårs t-løbs plan
Ole udsender liste med efterårets arrangementer i forhold til hvornår der skal være t-løb og
hvornår der ikke skal.
6. Prioritering af aktiviteter Anne
Til Rebild 2-dages bruges mange hænder, tilgengæld vil der til Nordjysk dag blive lavet et
arrangement med en snæver hjælperskare.
Efteråret er generelt mere "roligt" end foråret.
7. Ungdomsarbejdet ny org. Anne
Der er ikke sket ret meget. Der er ingen der har henvendt sig i forhold til stillingsopslag.
Vi mangler primært en gennemgående person, der er mange som har sagt at de gerne vil
bidrage og hjælpe til.
Der bliver oprettet en seniorgruppe til postudsætning og –indsamling, der er pt. 14 personer
som er mulige i seniorgruppen. Ole indkalder seniorgruppen til møde, Anne deltager også.
Hvis ikke der snart er nogen løsning skrides til plan B. Nemlig at der laves en efterårsplan med
skiftende bemanding.
8. Walthers voksentræning 6 torsdage fra 17. aug.
Kl.16:30. Det bliver ikke 6 torsdage i træk idet der er forhindringer. Træningen bliver specielt
myntet på dem som indtil videre ikke har fået ret meget vejledning, samt dem som tager ud til
åbne løb. Trine koordinerer med Walther og udsender efterfølgende email til alle medlemmer.

9. Kvindeaften Anne
Stille og rolig sammenkomst, træning, "lør-andre-at-kende" aften, især for dem som ikke løber
ret meget.
Mette Byskov vil gerne stå for meget af planlægningen. Anne, Trine og Mette arbejder videre
med det.
10. Kommunens hus rep. nedløb og vinduer
De er allerede i gang med nedløbsrøret. Vinduerne er ved at være rådne, det bliver vurderet på
komunalt budget 2018.
11. Nyt klubhus Anne
Plan A kunne være Overklit (Svalerne), Plan B kunne være svinehuset ved hospitalet (tidl. MTBklubben), Plan C kunne være nedrivning af eksisterende klubhus og opbygning af nyt.
Et udvalg skal nedsættes til undersøgelse af hvilke muligheder vi har. Kandidater til udvalg:
Helge, Heins, Henrik (Heins bror), …
Mulige klubber til samarbejde om klubhus: MTB-klubben, Skiklubben, Skovløberne
12. TC nord
Koordineret træning for talenter fra klubberne i nordkredsen, fra 15 år. Det ligger pt. i Aalborg
OK og er muligvis smeltet lidt for meget sammen med klubbens øvrige arbejde. Træneren til
talentcenteret er lønnet fra DOF. Der er møde i Aalborg omkring TC nord, Jan, Elizabeth og
Anne deltager fra RSOK.
Dem som starter for andre klubber kan ikke få del i støttemidler der er til ungdomsarbejdet i
RSOK. Fremadrettet kan GPS-ure, starttilskud og anden økonomisk støtte kun gives til
fuldgyldige medlemmer af klubben som til løb stiller op for RSOK. Træneren ansat af RSOK er
selvfølgelig ikke omfattet af denne begrænsning.
13. Medlemstallet og pengekassen
161 medlemmer (133 aktive+5 passive+23 friløbere). Ca. 250k i kassen (jubilæum er ikke fuldt
betalt endnu)
14. Arrangementer og Korttegning
Vi fastholder at i 2019 skal vi ikke have noget NJ arrangement idet vi har både DM mellem og
R2D.
15. Evt.
Overvejelser om familieturen tages op igen til foråret.
Formentlig vil vi som bestyrelse anbefale at i 2019 melder vi os til divisionsturnering.
Til næste møde skal vi have en budgetopfølgning.
Næste mødedato tirsdag den 16. august kl.18:30, forplejning Trine.

