
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

 
Referat for bestyrelsesmødet tirsdag den 18. okt. i klubhuset kl. 1700 

Forplejning Ole, Referat Michael 
 
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Godkendt 
 
Tilføjelser til dagsorden. 
Ingen 
 
1. Retningslinjer for korttegning. Igen, igen. I har fået flere mails om emnet, men der er flere 
endnu. 
Efter megen diskussion om fordele og ulemper ved at udlever OCAD filer, har bestyrelsen med 
delte meninger, ved afstemning besluttet at udlevere OCAD filer til egne medlemmer samt 
andre klubber på forespørgsel (vedtaget 4 mod 1). Virksomheder og anden tredjepart uden for 
DOF vil fortsat udelukkende få udleveret JPG filer. 
 
2. R2Dages evaluering.  Helhedsindtryk 
   Øko resultat vises før GF? Bilag 

Kiosk Øko resultat: Oms. 8.000, fortj. 5.800, 740 
løbere og ryttere+50 åbne baner 

Rigtig godt arrangement totalt set. 
Økonomisk resultat kan godt vises frem, men idet der nu er gået så lang tid siden 
arrangementet er det ikke længere så aktuelt. 
 
3. Klubeftersyn emner og program 3.1. Halvsæson åbne løb 2017 Bilag 
   3.2. Familietur 2017  (Bilag) 
   3.3. Klubtilskud 2017  Bilag 
   3.4. Kursus Tilbud 2016 – 17  (Bilag) 
Ole laver powerpoint præsentation. 
Bilag mangler for 3.1. 
Familieturen er en tur hvor non-o-løbere (familiemedlemmer) også kan komme med, tur til en 
hytte hvor der spises og laves aktiviteter sammen. 
Klibtilskud – der ændres et par formuleringer, Ole noterer. Efter rettelser sendes den ud til 
bestyrelsen en af de følgende dage. 
Kursustilbud gennemgået og et par datoer rettet af hensyn til eksterne løb. 
Lokalet er reserveret og Jette har fundet Haloween kager som bliver serveret. Øl og vand er der 
styr på. 
 
4. 75 års Jubilæum, Arne  Udvalg 
   Gigant kort, ny pris. 
Gigantkortet bestilles i henhold til nyeste tilbud, inklusive mat tryklak til en totalpris på kr. 
4.988 for 250 stk. 
Jubilæumshæftet sættes i gang i henhold til skriftet fra Helge til sidste møde. 
Der er pt. ingen som har sagt ja til at være med i udvalget, Arne spørger stadig omkring i 
medlemsskaren. 
 



5. Budget opfølgning, Minna 
Der er visse beløb som er placeret lidt anderledes i regnskabet end budgettet, men overordnet 
set er der ikke nogen problemer der springer i øjnene. Der forventes flere indtægter i resten af 
året idet tilskud fra Velux fonden ikke er udløst endnu, samt at et par regninger lige er sendt 
ud. 
 
6. Sæsonafslutning, turleder?, område, forplejning. 
Ole har fundet en turleder: Kjeld Thomsen. 
Sandsynligvis start fra Frueskoens parkeringsplads. 
Lån af de gule spejderes hus til afslutning. 
Datoen er Lørdag den 3. december 
 
7. Medlemstallet 152 og pengekassen(Minna) 
På kontoen er der pt. ca. kr. 202.000 
 
8. Bestyrelses seminar! 
Tanken er at en udefra kommende skal stå for dette møde. Ole forslår Walther Rabaek. Der 
arbejdes videre på ideen og der planlægges at afholde seminaret efter generalforsamling og 
konstituerende bestyrelsesmøde. 
 
9. Talent ansøgning 2017. 
Ole beder ungdomsudvalget om at lave en ny ansøgning til kommunen. 
 
10. T – løb banelægning 
Se 3.4. 
 
11. Evt. 
Forslag om indskærpelse om at banestræk ikke krydser privat ejendom. Der er enighed om at 
indskærpelse vil være godt, men der er usikkerhed om hvor det kan gøres så det har effekt. 
Omskrivning af banelæggerinstruks vurderes og der overvejes et t-løbs udvalg. Emnet tages op 
igen senere. 
 
Næste mødedato tirsdag den 22. november kl.18:30. Forplejning Michael. 


