
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

 

Referat for bestyrelsesmødet tirsdag den 9. aug. i klubhuset kl. 1700. 

Forplejning Hanne, referat Michael 

Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 

Ok 

Tilføjelser til dagsorden. 

Punkt 5 tilføjet 

1. Klubmesterskabet 2016 

Baner - start og mål - telte - forplejning - præmieuddeling - næste års banelægger nyt kriterium 

eller? 

Arne og Otto fragter telt, grill, mv. fra klubhuset til pladsen. 

Helge laver startinstruktion og beregning. 

Mht. hvem der skal være banelæggere næste år så tages det op senere om det er dette års 

vindere eller hvordan det skal være. 

2. Tema: 75 års jubilæum i 2017! 
Faktisk dato for jubilæum er 27. februar, men det vil blive afholdt …. 

Ideer: 

 Jubilæums skrift(udvalg) 

Jonna og Helge spørges om de vil stå for dette – Ole spørger 

Ole undersøger om jubilæumsskriftet fra 2003 kan fremskaffes i digital form. 

 Jubilæums reception(udvalg) 

Kombineres med jubilæumsløb? 

 Jubilæums fest for medlemmerne. 

 Jubilæums løb 

 Jubilæums medlemsgave: Mega kort over Rold Skov. 

Kort udvalget er i forvejen i gang med at lave mega kortet. Hvorvidt det skal bruges som 

medlemsgave har vi endnu ikke besluttet. 



 Jubilæums medlemsgave: CD video med de første år med store påske kurser i Rold Skov, 

nyere tider med klip fra stævnepladsen Jamborettepladsen i 2014. 

Materialet ligger pt. hos Henrik Bukke. 

3. Regnskabs ændring. Bilag udsendt. 

Der er positiv indstilling til at lave hensættelser af midler til specifikke formål. Vi tager op 

senere hvordan det håndteres og til hvad der hensættes. 

4. Spar Nord Fonden 

Vi har pt. en ansøgning inde på 25.000 kr til materiel, nye bannere, telte, mv. 

5. Forenings portal 

Michael tager afsted til info aften, vi forsøger at finde en mere uden for bestyrelsen. 

Vi er blevet spurgt om vi også vil bruges som testcase med tilhørende ekstra support og hjælp 

til systemet. Ole forespørger om mere information hvad det vil kræve af os. Vi skal give svar 

senest i denne uge. 

6. Evt. 

Medlemstallet 136 og pengekassen(Minna) 

Medlemstallet ser lige nu ud til at være stagneret. 

Samlet har vi pt. 161.000 på kontoen (dele af dette beløb burde være hensat til bla. DM). 

Forventet indtægt fra Rebild2Dages i år i omegnen af 20.000 kr. 

Forventet indtægt fra DM 2017 i omegnen af 75.000 kr. 

Klubben har flere hjemmesider, hvor roldskovok.dk og dmsprintultralang2017.dk pt. er hostet 

hos One, hvorimod rebild2dages.dk ligger hos wendt-net. Yderligere burde klubben have 

rettigheder til rebildadventure.dk som tidligere blev brugt, men rettighederne er pt. hos 

VisitAalborg idet siden oprindelig blev oprettet via dem.  

Rettighederne til rebildadventure.dk er pt. ved at blive overført til klubben og siden 

rebild2dages.dk vil blive flyttet til One lige som de øvrige hjemmesider. 

 

Næste mødedato torsdag den 8. september kl.18:30 og forplejning Minna. 


