
Rold Skov OK
Referat for bestyrelsesmødet torsdag den 6. maj 2021 kl. 19:00 i klubhuset

Forplejning: Anders

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde

2. Tilføjelser til dagsorden
0. Konstituering af bestyrelsen.
Michael Niss fortsætter som formand.
Helmut Hilden fortsætter som næstformand.
Mette Flyvbjerg fortsætter som kasserer.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er:
Anders Gammelmark
Rikke Vangsgaard

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

4. Evaluering af generalforsamling 2021

5. Manglende bestyrelsessuppleant
Michael forespørger Louise Christiansen

6. Rekrutterings arrangementer i 2021
Hvilke arrangementer skal vi have? Involvering at Jutlander Bank iht. aftale.
Foreningsfestival 2021: 22 juni(planlægningsmøde). Arrangementet afholdes d. 24. september.
Skole-OL, ikke afgjort om det bliver gennemført.
Første træning i efterårssæsonen laves som PR-arrangement hvor Jutlander inviteres.
Den store postjagt 2021 til efterårsferien.

7. Skt. Hans
Sidste år var det Helge og Elizabeth der lagde carport til. Helmut forhører sig hos Otto, Helge og
Ole ift. at planlægge nyt Skt. Hans arrangement.

8. Klubmesterskab
Ifølge O-brevet nr. 49 er klubmesterskabet 2021 sikret ved sidste års crew: Elizabeth, Helge, Jesper
og Lasse. Helmut forhører sig om crew’et er klar.

9. Rebild 2-dages
Lørdag: Trailløb og MTB-O. Helmut er primus motor for trailløbet. Johan er primus motor for
MTB-O. Der anvendes SI-system til tidtagning. Michael og Kirsten er med  som lærlinge under
kyndig oplæring af Johan.
Søndag: O-løb. Nøglefunktionerne er besat. Hjemmeside og indbydelse opdateres snarest.

10. O-brevets fremtid
Helge ophører sit engagement i o-brevet. Det er svært at se hvordan o-brevet kan fortsætte i sin
nuværende form.



En mulighed kan være at integrere facebookgruppen mere i nyhedsstrømmen. Også en mulighed
at integrere facebookgruppen som nyhedsfeed på hjemmesiden, så de personer der ikke er så
aktive på fecebook også kan følge med i nyhederne via. hjemmesiden.

11. SIC – Queen Machine koncert i 2022
SIC planlægger større musikarrangement mhp. at samle penge ind til nyt
halbyggeri/klubhusbyggeri. Vi er blevet forespurgt om vi kunne være interesseret i at stille med
hjælp i form af frivillige. Vi er ikke afvisende overfor dette.

12. Medlemstallet og pengekassen
169+6 (ingen kontingent opkrævning endnu) – 87.871 kr. + 48.167 kr. + 24.754 kr. + 6.810 kr.
Kun meget sparsomt frafald af medlemmer.

13. Bank skifte, underskrifter til bank mm.
Hele engagementet flyttes til Jutlander.

14. Evt.
Defekte klippetænger nr. 02, 11, 14 i brændeskoven.

Næste mødedato torsdag den 10. juni og forplejning Rikke
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders


