
 

 

Rold Skov OK  

Dagsorden for bestyrelsesmødet onsdag den 14.maj via Skype kl. 19:00 

Forplejning: individuel 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. maj – referent, Anders 

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde 

Godkendt med enkelte rettelser. 

2. Tilføjelser til dagsorden 

Ole mail – indkøb af SI-enheder/system. 

3. Nyt fra udvalgene samt stabsfunktioner 
Udvalg: Rekrutteringsudvalg, Træningsudvalg, Stævneudvalg, Seniorudvalg, Skov & kort udvalg, 
Børn & unge udvalg, Frivillig-koordinator, Kommunikationsudvalg, Klubhus- & materieludvalg 
Stabsfunktioner: Økonomi, Fundraising og sponsoraftaler, Løbstilmelder, Kortudskrivning 

B & U udvalget: Anders oplyser om møde i Nordkredsens ungdomsudvalg: Der arbejdes på at 
gennemføre U1 og U2 sommerlejr evt. med Coronavenlige rammer. Flere klubber er startet op med 
ungdomstræning under ændrede rammer. Ungdomsafdelingen arbejder på at genoptage U-
træningerne fra starten af juni. 

Træningsudvalget: Trine har meldt ud at hun ikke ønsker at fortsætte som formand for 
træningsudvalget.  

4. Nordjysk 2-dages 2021 i Rold Skov 

Opsamling på korrespondance mellem bestyrelsen og medlemmer af kort og skov samt 
stævneudvalget. Der afventes svar fra Aalborg OK efter der er returneret bestyrelsens forslag til aftale 
om kortdeling som vurderes at være langt mindre vidtgående for RSOK end den oprindelige aftale.    

5. Udvalgsbemanding – igen, nu med endnu færre poster besat - Alle Bilag  

Mange udvalg uden formand og kontakt til bestyrelsen. Skov & kort, stævneudvalg, træningsudvalg er 
nogle af de vigtigste.  

Michael tager kontakt til Otto og forespørger om han ønsker at være med i stævneudvalget. Helmut 
kan måske overtales til at være formand, men under forudsætning af at der kan rekrutteret nogle 
erfarne kræfter. 

Walther kan forespørges om formandspost til træningsudvalget når Trine melder ud at hun ikke ønsker 
at fortsætte. 

Michael spørger Jakob Madsen ift. formandsposten for rekrutteringsudvalget. 

6. Corona orienteringsløb – fortsættes? normalt t-løb? i ny udgave? 

Mange positive tilbagemeldinger fra medlemmer om Corona-træningsløb. Mange ønsker en 
videreførelse af konceptet i én eller anden form. Der har også været et antal gæster både fra andre o-
klubber men også nye løbere uden tilknytning til o-sporten. 



 

 

Forslag om at genoptage banelæggerplanen som allerede ligger fra den oprindelige træningsplan. 
Således kan vi sikre videreførelse af løbene. Michael tager kontakt til banelæggerne. Der mangler 
banelægger til uge 22 som Helmut byder ind på.  

Der støttes op med baner til ungdomsløberne fra u-trænerteamet. Anders koordinerer dette med 
Sannie. 

7. Corona økonomisk støtte 

Der er ansøgt om støtte hos DGI/DIF, fra deres Corona-pulje til at dække udgifter og tabt nettoindtægt 
fra den planlagte divisionsmatch i april. Ansøgt beløb: 39.500,00 kr. Svar forventes i løbet af juni. 

8. Budget opfølgning - Mette 

Konsekvenserne af Corona-nedlukningen gennemgås. Der er tabte indtægter fra de åbne løb, samtidig 
forventes en noget lavere udgift til egne løbere i form af tilskud til startafgifter og ungdomskurser. Top-
Nord har også haft lavere omsætning. Derudover er vi uafklaret i forhold til om RSOK egenhændigt 
skal dække korttegningsudgiften til Gideminas. Der er et skyldigt beløb på ca. 55.000,00 kr. Det aftales 
at Mette følger op med Mette Håkansson ift. effektuering af betalingen og fra hvilken konto den skal 
trækkes. Det er aktuelt noget usikkert hvor budgettet ender og der gøres løbende status til kommende 
bestyrelsesmøder.  

9. Klubmesterskab 

Skal muligvis udskydes lidt hen i efteråret, tages op igen ved næste B-møde. 

10. Medlemstallet og pengekassen  
141+1+6 - ? kr 

11. Evt. 

Indkøb af SI-system, mail fra Ole. 

Indkøb af supplerende SI-enheder/system diskuteres. Klubben har en bevilling på 30.000,00 kr. fra 
Jutlanderfonden som er hjemskaffet ved Ole Jensen og som er gevet til det formål at indkøbe nyt SI-
system. Der gives grønt lys fra bestyrelsen ift. at effektuere indkøb af SI-system for 30.392,00 kr., 
hvoraf de 30.000,00 kr er dækket af bevillingen fra Jutlanderfonden. 

Rebild 2 dages i august - flyttes, aflyses eller fortsætte planlægning?  

Enighed om at arrangementet bibeholdes indtil videre, der er stigende sandsynlighed for at der godt 
kan gennemføres et åbent løb til august evt. med visse restriktioner. 

Bankskifte status og Sponsorkontrakt udkast fra Jutlander Bank – intet nyt 

 
Næste mødedato den 18. juni og forplejning Anders/individuel?  
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders 


