
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for mødet torsdag den 4 jan. i klubhuset kl. 1830 
Forplejning Ole. 

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

1. Budget igen, nye tal    Helle – Ole 
Vi ender med et budgetteret underskud på 12500. Bestyrelsen foreslår at  
 

2. Bestyrelsens beretning 2017   Bilag 
Ok, mangler kun tilretning af præmietagere. 
 

3. Nyt hus Kommissorium   Bilag fra gruppen 
Gruppens kommisorium dateret 27. december 2017 er godkendt på dette bestyrelsesmøde. 
 

4. Tømmermændsløb, evaluering. 124 – 3298 – 678 
Det gik rigtig godt. 124 deltagere, indtægt på 3298 kr i kortsalg og 678 i kiosken. 
 

5. Trailløb igen.    Trine 
Aalborg OK Trailløb: I januar afholdes der en Nytårs trail serie på 3 trailløb. Løbene afholdes i 
Bejsebakken. Der er 5 og 10 km. ruter. Elektronisk tidtagning. Efter løbene serveres suppe fra 
klubhuset. 

Trine tager på studietur til Aalborg. 
 

6. Tilmeldinger DOF akademiet.   Trine 
Peter Henneby – Stævneleder 
Marko – Condes 
Anders Gammelmark – Condes 
Orla Vitting – Condes 
Hanne Veggerby – Beregning 
Måske 1-2 mere kommer til. 
 

7. Indstilling af kandidater til præmiering. Sofie, Ida, Gertrud og Laura +Ansa og Johan. 
Andre præmieringer. 

Sofie – DM guld 
Ida, Gertrud, og Laura - DM stafet guld 
Ansa – DM MTBO guld  
Johan – Master class guld 
 

8. Medlemstallet og pengekassen 166 – 138.5 
166 medlemmer, 138.500 kroner i pengekassen 
 

9. Evt. 
- Divisionsmatch – reklame, hvor og hvordan?  
- Omfanget af klubbens løbsarrangementer – DM hvert 3. år. – Trine inviterer Otto og 

Helge til næste bestyrelsesmøde til diskussion af dette punkt. 
- Opdatering af hjemmeside – ungdomsafdelingen kontaktpersoner. 
- Samme dag som vi har generalforsamling er der møde om Skørping by jubilæum 2019, 

vi kan derfor ikke deltage, men Michael skriver mail om at vi gerne vil lave et 
jubilæums-o-løb. 

 
Næste mødedato tirsdag den 30. januar og forplejning? (vi venter med endeligt at fastlægge 
det til de sidste 2 medlemmer er kommet ind) 


