
 

Classification: Public 

Rold Skov OK  

Dagsorden for bestyrelsesmødet torsdag den 10. juni 2021 kl. 19:00 i klubhuset 

Forplejning: Rikke 
 

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde 

2. Tilføjelser til dagsorden 

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 

Børn & unge: Der er udfordringer med at besætte trænerposterne i efterårssæsonen. Planlægger 
møde før sommerferien hvor den næste sæson planlægges.  

4. Manglende bestyrelsessuppleant  

Der er endnu ikke fundet en 2. suppleant. Afventer nye forslag. 

5. Klubmesterskab 
Hvad gør vi? 

Helge og Elizabeth ønsker ikke at være med til at arrangere klubmesterskab i år. Walther, Sannie og 
Lasse spørges om de vil stå for klubmesterskabet i 2021. Helmut sender forespørgsel.  

6. Opdatering på aftaler med Jutlander 

Samtaler med Jutlander Bank. Konti er oprettet og ny bankaftale er underskrevet.  

Som arrangementer planlægges banken at være til stede ved sæsonstart og ”Den store postjagt”. 
Desuden vil banken gerne sponsorere præmier til klubmesterskabet. 

7. Nyt fra klubledermødet 

Møde i Mariager med online deltagelse rundt fra klubberne.  

Vinterlangdistance deles mere ud blandt klubberne. Økonomien fra løbene går til nordkredsens 
venner som er deres primære indtægtskilde. 

DM 2024 er alligevel ikke blevet tildelt RSOK som vi absolut havde regnet med. Aalborg OK har 
fået tildelt værtskabet. DM mellem 2025 blev nævnt som en mulighed for RSOK at byde ind på. 
Helmut og Michael arbejder på en idé/oplæg til område.  

8. Top-Nord 

Top Nord i sin nuværende form ophører. Johan og Anne ønsker at stoppe deres engagement. Der 
er aktuelt få deltagere. Tilbudet skal forankres i NOU hvor klubber med aktive løbere skal bidrage 
med et antal træninger om året. Der skal aftales nærmere omkring den praktiske opbygning, 
herunder en tovholder for hver klub. 



 

Classification: Public 

Første arbejdsgruppemøde sidst i juni. Hvor vi forventer at høre nærmere omkring organisering og 
opgaver.   

9. Rebild 2 dages opdatering 

Stævnepladsen er valgt, der er sendt indbydelse ud til trailløb og o-løb. Mangler indbydelse til 
MTB-O. Vigtige poster er besat.  

Planlægger fundraising ved Nordeafonden til trailløbsdelen mhp. at dække udgifter til tidtagning, 
forplejning og trøjer med klublogo til deltagere.  

10. Medlemstallet og pengekassen  
156+6 (ingen kontingent opkrævning endnu) – 220.000,00 kr. 

11. Evt.  

Bevilling fra DIF og DGI’s foreningspulje udtaget til stikprøve – Mette samler bilag og skriver 
begrundelse for hvordan bevillingen er anvendt.  

Foreningsfestival, indledende møde d. 22. juni hvor der orienteres om arrangementet. Helmut vil 
se om han kan komme til mødet. 

Arrangement til byfesten, torsdag d. 19/8. Arrangementet skal foregå omkring halområdet og 
hospitalsparken. Anders tager det med til trænergruppen i B og U. Det kunne være rigtig godt med 
et par ungdomsløbere og voksne ved en klubstand. En idé kunne være en sprintbane i 
hospitalsparken og evt. et labyrint-moment, EMIT/tidtagning. 
 

Næste mødedato torsdag den 12. august og forplejning Michael 
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders 


