
Rold Skov OK
Referat for bestyrelsesmødet mandag den 1. november 2021 kl. 19:00 i klubhuset

Forplejning: Helmut

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde

Ingen, godkendt.

2. Tilføjelser til dagsorden

Ingen

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 Foreningsfestival

God feedback fra klasserne. Indtryk fra Helmut var at eleverne viste stort engagement og der var
en god stemning. Vigtigt at have et par unge løbere med.

5. Evaluering outdoor-arrangement ved Røverknolden

God stemning på Røverknolden. RSOK havde en stand med og baner og info. Der var få rundt på
banerne, men de familier der var rundt havde positive tilbagemeldinger.

6. Evaluering af NJ dag

Omkring 120 deltagere. Ungdomsgruppen afholdte et rigtig flot arrangement. Der var et par
enkelte små problemer i start med en manglende fremskudt startpost og ombytning af klasserne
på en af kortkasserne i start, men det blev hurtigt rettet.

Der var rigtig meget ros til banelæggerne og god stemning på stævnepladsen.

7. Træningsløb – mail fra Walther

Der er kommet forslag fra Walther om at sammenkøre ungdomstræningen med klubbens
træningsløb.

Bestyrelsens grundholdning er at både tirsdagstræningen og lørdagstræningen er to vigtige
aktiviteter for klubben.

De to træningstilbud er svære at koordinere sammen og det vil nemt komme til at give
begrænsninger den ene og den anden vej.

Michael sammenfatter et svar til Walther.



Ungdomsgruppen vil tilbyde en snak med Walther eller evt. invitation til næste
koordineringsmøde i trænergruppen. Det tager Anders lige en snak med Sannie om.

8. Kandidater til DOFs klubudvalg

På nuværende tidspunkt ser vi ikke lige en oplagt kandidat til udvalget.

9. Tovholder til Skole OL

Anders prøver at snakke med Anne Riis om koordinerende opgave. Ole og crew vil stadig gerne stå
for den praktiske gennemførelse men savner hjælp til de koordinerende funktioner med
mailkorrespondance, udfylde skemaer og tilmelding. Helmut har meldt sig til back-up hvis ikke vi
kan finde en anden.

10. Samtale med Astrid - DOF kommer tætter på klubberne

DOF har tildelt en konsulent til klubberne. Der har været en introducerende samtale med Michael
om klubbens udfordringer og hvad der fungerer godt. 23/11 kommer Astrid på besøg til
B&U-træning.

11. Naturnationalpark Rold Skov

Planer om etablering af Naturnationalpark i Rold Skov området. Aktuelt er der ikke taget konkrete
beslutninger og hvordan området skal forvaltes.

DOF har bedt om indsigelser fra klubberne og argumentation for hvad det betyder for vores klub.

Møde Kludholmpladsen onsdag d. 3/11 kl.14. Mette og Michael deltager.

12. Budget 2022

Punktet udgår og tages op ved næste møde.

13. Tømmermandsløb

Helge, Otto og Ole tager stafetten op.

14. Medlemstallet og pengekassen
155+6 – 191.830 kr

15. Evt.

Næste mødedato tirsdag den 30. november og forplejning Anders
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders


