
Rold Skov OK
Referat for bestyrelsesmødet mandag den 20. september 2021 kl. 19:00 i klubhuset

Forplejning: Mette

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde
Godkendt

2. Tilføjelser til dagsorden
Indkommet punkt fra Walther Rahbek

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 kortudvalg: Der planlægges uddannelsesarrangementer for korttegnerne. Michael hører
til mere nyt ift. DM-terræn, erstatning for Jonna og varetagelse af kortfiler.

Træningsudvalget: Problemer med at rekruttere medlemmer til at arrangere træningsløb.
Varierende tilslutning til træningsløbene med få deltagere i flere tilfælde. Det er et stort arbejde
for den der planlægger træningsløbene. Forslag om at promovere egne træningsløb lidt mere på
facebook. Der kan være flere der løber udenfor lørdage som selv downloader kort. Der er fortsat
en del kort der bliver downloadet fra hjemmesiden. Flere idrætsklubber har svært ved at engagere
medlemmer og finde tilslutning for tiden.
Bestyrelsen er enige om at træningsløbene er en vigtig del af klubbens DNA og vi vil gå langt for at
holde liv i disse.

Stævneudvalg: Oplæg til at gentage trailløb i Rebild Bakker næste år i forbindelse med R2D i stedet
for lørdags o-løb. Dato 1. oktober 2022. Annoncering planlægges i god tid, min. 6 mdr. forud.

4. Rebild 2 dages evaluering
Opsamlingsmøde efter R2D med evaluering. Der er udsendt referat fra Michael som diskuteres.
Forslag om at huske/genindføre hjælperfest/crew-arrangement ved store stævner.

5. Foreningsfestival
Bliver gennemført. Helmut, Orla, Ole står for vores bidrag sammen med Mathilde Bobach og
Andrea Svenningsen. Helmut finder ud af en lille erkendtlighed til de unge hjælpere.

6. Outdoor-arrangement ved Røverknolden
Forenings/udviklingskonsulent ved DGI-Nordjylland har henvendt sig med invitation til at deltage
med en stand for RSOK. Når vi har mere konkret skal vi have fundet nogle frivillige som vil står for
vores stand. Forslag til at lave en begynderbane, evt. familie/børnevenlig med billeder eller andet
ved skærmene.

7. Tømmermandsløb
Der arbejdes på sagen. Helmut er på opgaven med at forhøre sig.

8. DM mellem 2025
Michael tager en snak med Johan og hører til planer, ideer til terræn. Næste skridt er at få valgt et
terræn og sammensat et oplæg til Nordkredsen.



9. Update på SIC 2.0
Michael gennemgår seneste nyt

10. DIF og DGIs genstartspulje – Postjagt?
Anders kigger på muligheder for et crew-arrangement i forbindelse med Nordjysk Dag.

11. Medlemstallet og pengekassen
155+6 – 241.650 kr.

12. Evt.

Næste mødedato mandag den 1. november og forplejning Helmut. På forhånd aftales møde tirsdag den
30. november og forplejning Anders
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders


