
 

Classification: Public 

Rold Skov OK  

Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 15. september i klubhuset kl. 19:00 

Forplejning: Michael 
 

 

1. Økonomien omkring ungdoms elite løbere/ryttere 
Under dette punkt deltager Anne, Peter og Johan 

Topnord-status: Der er samlet støttemidler til 1 års drift. Der er 3 klubber i nordkredsen som 
betaler klubgebyr (RSOK, Aalborg, Vendelboerne). Top Nord har et overordnet budget på 25.000 
kr. / halvår. 

Der fremlægges budget for U18 fodorienteringsløbere og ungdoms MTBO ved udtagelse til 
landsholdssamlinger og internationale mesterskaber. Det vil være en betydelig udgift for klubben 
at støtte eliteløberne. Der er brug for lidt betænkningstid for bestyrrelsen, men det besluttes at 
betale løbernes udgifter indtil der kan træffes beslutning om hvor stort et beløb klubben kan 
dække fremadrettet. Der ønskes en model som kan være langtidsholdbar. 

Der foreslås et nyt udvalg til at varetage strategi og opgaver omkring elite og talentløbere.  

Talent og eliteudvalget: Anne Riis, Peter Bobach, Johan McLassen og kontakt fra bestyrelsen. 

--------------------- 

2. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde 

Godkendt 

3. Tilføjelser til dagsorden 

Ingen 

4. 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 

5. Opfølgning på Rebild 2-dages 

Overskuddet er ikke gjort op endnu 

6. Den store postjagt 
Tidsrum, Flyer og anden reklame, Status indkøb, Forberedelser, Personale, etc. 

Flyers og reklame: Michael laver et oplæg til grafiker og flyers distribueres via. Rold Skov Bladet. 
Rikke laver udkast til pressemeddelelser.   

Forberedelser: Mange af forberedelserne er godt påvej, der er forespurgt med bemanding fra de 
forskellige grupper som skal være tilstede. RSOK’kerne, Ungdomsgruppen, Familie-O er bemandet 
og T-løbs arrangørerne er informeret om arrangementet.  



 

Classification: Public 

Indkøb: 100 stk. skærme, 30 EMIT-brikker og et antal klippetænger er købt, Ole og Orla 
undersøger angående et kiosktelt.  

7. RSOK’kernes ansøgning om tilskud   Bilag 

Vi har diskuteret ansøgning om tilskud til et socialt arrangement for RSOK’kerne. Efter grundig 
omtanke besluttes det ikke at støtte arrangementet. Michael giver svar til RSOK’kerne. 

8. Arrangementer de kommende år  Bilag 
Ønsker, økonomi, kort, mm. 

Næste år er der planlagt divisionsmatch, men herudover ingen større åbne løb.  

Fremtidig forankring af Tømmermandsløbet, klubmesterskabet samt sociale arrangementer som 
sankt hans og sommerafslutning diskuteres. Forslag om at forankre nogle af arrangementerne i 
stævneudvalget, frivilligkoordinator eller et nyt udvalg. 

I 2024 skal vi arrangere DM i samarbejde med MFOK. Vi henstiller til at skovområde fastlægges i 
skov og kortudvalget. Det er vigtigt at komme i gang i god tid med forberedelserne så der kan 
søges midler til opgaver som kortrevision m.m. 

9. Fælles klubhus i fremtidens SIC – status 

Der er truffet valg om projektering. Der bliver nedsat en styregruppe hvor Michael deltager. 

10. Budget opfølgning - Mette 

11. Medlemstallet og pengekassen  
142+6 - ? kr 

12. Evt. 

”Kulturen Rebild”. Vi skal være opmærksom på at lægge arrangementer op på hjemmesiden når 
det kommer op at køre. Rikke ser på oprettelse og hvordan vi lægger nye arrangementer ind. 

 

Næste mødedato torsdag den 22. oktober og forplejning Mette  
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders 


