
 

 

Rold Skov OK  

Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 13.august i klubhuset kl. 19:00 

Forplejning: Rikke 
 

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde 
Godkendt. 
 

2. Tilføjelser til dagsorden 
Ingen tilføjelser. 
 

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 
Walther er ny formand i træningsudvalget. 
Helmut er ny formand i stævneudvalget da Otto har sagt ja til at være seniorkonsulent i udvalget. 
Foundraising: Der er kommet en delvis bevilling på ansøgning til DGI-coronapuljen på 14.220 kr. 
Ole har ansøgt om supplerende materiel til SI-system ved Poul Erik Bech Fonden.  
 

4. Rebild 2-dages – pt. 69 tilmeldte, heraf 12 egne 
Desværre lavt antal tilmeldte, det besluttes at gennemføre løbet. 
 

5. Støtte til ungdoms elite løbere/ryttere 
Indkommet forslag fra Anne Riis omkring støtte til eliteløbere/ryttere ifm. landsholdssamlinger og 
mesterskaber JWOC og lign. 
Som udgangspunkt er der positiv stemning for at støtte den enkelte eliteløber. Der er behov for at 
få lidt bedre overblik over hvordan økonomien hænger sammen. Der er både udgifter til U-18 
samlinger og udenlandske mesterskaber. Aktuelt har vi 3 løbere/ryttere. Vi bør også afsøge hvilke 
muligheder der er ift. fonde og støtte til enkelte løbere. Der er forslag om SparNord, skovkarlene. 
 

6. Fælles klubhus i fremtidens SIC – status 
Projektet er sat lidt tilbage grundet lukning af DGI’s tegnestue. Projektet er blevet udvidet efter 
inddragelse af SIC som også gerne vil renovere på halfaciliteterne.  
 

7. Klubeftersyn 2020 
Planlægges til slut i sæsonen. Tentativ dato: 5/11-2020. Mette booker hallen med let traktement. 
  

8. EMIT seminar? 
Michael overvejer at deltage. 
 

9. Budget opfølgning – Mette 
 

10. Medlemstallet og pengekassen  
Medlemmer: 142+6  
Pengekassen: 14.625kr. + 48.191kr. + 2.721kr. + 60.000kr. 
 

11. Evt. 
Der er opnået en enighed med Aalborg Orienteringsklub angående orienteringskort over Rold 
Skov i forbindelse med Nordjysk 2 dages. AOK er i gang med at opdatere kort over den nordlige del 



 

 

af Rebild Bakker. Kort over Vælderskov, Nørreskov og Mosskov er blevet nytegnet hen over 
sommeren.    
 
1/9 afholdes Rebild foreningsfestival for skoleklasser 3-4 klasse. Ole har sagt ja tak til at stå for en 
stand for RSOK.  

 
Næste mødedato torsdag den 17. september og forplejning Michael  
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders 
 


