
 

 

Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for bestyrelsesmødet torsdag den 5. dec. i klubhuset kl. 1900 
Gæster Anders og Helmut.   Forplejning Rikke.  Referat Michael  

 
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Ok 
Tilføjelser til dagsorden og nyt fra B - medlemmer. 
Ingen 
 

1. Budget ver. 1    Bilag: Excel regnskab/budget  
Mette noterede ændringer. Hun rundsender nyt budget efter rettelser inden næste møde. 
Vi overvejer kontingent forhøjelse – diskuteres på næste møde. 
 

2. Udvalg. Tilretning efter klubeftersynet.   Elizabet: oversigt nuværende. 
Efter fordeling af udvalg mellem bestyrelsesmedlemmer tager de ansvarlige fat i de enkelte udvalg med 
henblik på at få bekræftet at alle ønsker at blive i udvalgene. 
Lave kort beskrivelse af de enkelte udvalg som sendes ud til alle medlemmer. Vi laver et udkast til næste 
bestyrelsesmøde, sendes digitalt til Michael inden mødet: 
Rikke – Træningsudvalg + Rekruttering 
Ole – Stævne 
Mette – Børn og unge + Frivilig koordinator 
Elizabeth – Senior + Skov og kort 
Michael – Klubhus + Kommunikations udvalg 
Fundraising tilføjes som stabsfunktion 
 

3. Spørgeskema bl. T-løbs start 
Michael laver udkast til spørgeskema om t-løbs start til næste møde. 
 

4. Møde Mariager om samarbejde Hesselholt og DM 2024 Ole + Helmut 
Mariagerfjord OK vil gerne bruge kortet til t-løb 20. juni og 7. november (efterårsstafet?).  
De vil gerne være med i et DM samarbejde i 2024 om lang og stafet. Vi stiller med mandskab og de stiller 
med beregningskompetencer. Overskud deles 50/50. De nærmere retningslinjer om hvem der gør hvad skal 
fastlægges – Stævne udvalget koordinerer. 
 

5. Møde med Naturstyrelsen om 2020   Ole + Helmut 
Ole og Helmut skal til møde på mandag.  
 

6. Fremmede klubber korttegning Skindbjerglund og Rold Skov. 
Ole tager kontakt til Aalborg OK. 
 

7.  Medlemstallet og pengekassen. Sidst 196 medlemmer, kr. 213.338 totalt.  
Nu 197 aktive 8 passive, total 207.900. 

Ok 
 

8. Svend Jensen Prisen. Æresmedlem. 
Ikke offentligt. 
 
 



 

 

9. Helges mail om bøger   Bilag 
Vi vil gerne købe restoplaget af Jubilæumsbogen, men er ikke interesserede i 15 års tømmermænd. 
 

10. Invitation 50 års jubilæum   Bilag 
- 
 

11. Evt. 
Hvem tager sig af ølkassen fremover, hvis vi har den? 
Tryksagslager: Lykønskningskort ca. 250 stk, Velkommen til Rold Skov OK ca. 400 stk., Jubilæumsskrift 18 stk, 
15 års tømmermænd 7 stk. 
TopNord – Hvordan fortsætter det, har Johan styr på det? eller hvem har styr på det fremtidige økonomi? 
 
 
Næste mødedato mandag den 6. januar  og forplejning Michael 


