
Rold Skov OK
Dagsorden for bestyrelsesmødet torsdag den 12. august 2021 kl. 19:00 i klubhuset

Forplejning: Michael

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde
Godkendt

2. Tilføjelser til dagsorden
Evt. tømmermandsløb

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
Skov og kort: Jonna stopper som kortfilsansvarlig, tages op til næste møde i skov- og kortudvalget.

4. Trænersituationen i ungdomsteamet
Der har været nogen udskiftning, i trænerteamet og på et tidspunkt så det svært ud med at dække
træningerne. I mellemtiden er der kommet flere nye kræfter som vil hjælpe til med de yngste
løbere. Trænersituationen er dermed sikret til efteråret.

5. Lørdagstræninger
Besvær med at besætte træningsløbene hen over efteråret.

6. Mangel på frivillige kræfter i klubben
Flere af klubbens medlemmer melder fra som frivillige, der er flere antydninger om at det har
været sværere at engagere frivillige kræfter til opgaver. Eks. træningsløb, faste traditioner der
ophører, klubblad.
Forslag: Hjælperarrangementer, sociale arrangementer, klubtur mm. som ryste-sammen
arrangement. Gøre en ekstra indsats for at komme afsted til løb/stævner hvor man møder
klubbens medlemmer. Ekstra PR for stævner, kagebagning til div.match.

7. Klubmesterskab opdatering
Helmut, Ole, Jette, Otto, Jonna står for banelægning, bespisning. Få tilmeldinger. Rikke
promoverer på facebook.

8. Rebild 2 dages opdatering
Personale, hjælpere er i store træk på plads.
Michael forhører sig ved Jutlander om at donere vand til R2D,
Der kommer en del tilmeldinger til O-løbsarrangementet.
Få tilmeldinger til Trailløbet (28). Boostes på facebook, Rikke rundsender invitation til lokale
løbeklubber.

9. Skørping byfest 19/8
Aflyst

10. Foreningsfestival
21/9. 1 dag. Helmut spørger til Orla og Ole mhp. hjælpere til dagen. Der skal spørges til 2-3
U-løbere. Anders spørger Mathilde Bobach, Andrea Sveningsen.



11. DM mellem 2025
Michael skriver til Johan mhp. planlægning af skovområde.
Ved et godt oplæg vil der være gode chancer for at RSOK kan få tildelt arrangementet.

12. Medlemstallet og pengekassen
152+6 (ingen kontingent opkrævning endnu) – 202.500,00 kr.

13. Evt.
Tømmermandsløb: De tidligere arrangører har meldt fra. Overvejelser om Teglgården som
område. Der er enighed om at arrangementet skal videreføres.

Næste mødedato torsdag den 20. september og forplejning Mette
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders


