
Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for mødet mandag den 29. jan. i klubhuset kl. 1900 
Forplejning Ole: Kagemand fra GF via fryseren. 

 
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Ok 
Tilføjelser til dagsorden. 
Ingen 
 

1. Velkomst og konstituering. 
Formand, Ole Jensen:  

 Skrive og udsende dagsorden, fastsætte B-møde datoer sammen med andre og lede 
bestyrelsesmøderne. Kommunikere beslutninger rundt. 

 Efter aftale, deltage i organisations møder: DOF repr. møder, NOU repr. møder, 
Nordkredsen ledermøder. Møder med forvaltningen. 

 Kontakt til pressen, sammen med kommunikationsudvalget. 
  
Næstformand og sekretær Michael Niss:  

 Stedfortræder for formanden. 

 Vedligeholde hjemmeside RSOK. 

 Vedligeholde hjemmeside Reb2Dages. 

 Redigere O-brevet. 

 Skrive og rundsende referater. + evt. Skrive korrespondance. 
 
Kasserer, Helle Buelund:  

 Via økonomi udvalg: Føre klubbens regnskab. Opkræve Kontingent. Betale løbende 
udgifter. 

 Budget opfølgning 

 Løbstilmelding åbne løb + godkende på O-service. 

 Fundraiser kontakt 
 
Aktivitetsleder, Elizabeth Borchorst: 

 Indpisker 
 
Bestyrelsesmedlem, Trine Friedrich: 

 Årshjul 

 Facebook 

 Danne aktivitets kalender for banelægning og hjælpere + opfølgning. 

 Tilskynde T – løbs banelæggere til at skrive nyheder på Hjs. 

 Indskrive skovtilladelser i SNS hjs. der svarer til kalenderen. 

 Indskriver aktiviteten i RSOK hjemmeside kalender, rullende 4 - 6 uger frem. 
 

2. Organisationsplan forslag. 
Elizabeth laver ny organisationsplan ud fra egne noter. Se bilag og Elizabeth skriver yderligere: 
Hermed de lovede organisationsplaner. Det er mega vigtigt at alle i bestyrelsen kigger den 

grundigt igennem, og evt kontakter medlemmerne (og evt formanden) for udvalgene, hvis der 

er den mindste tvivl om disse er klar over / ønsker at være formand / medlem af udvalget. 

Tilbagemelding bedes sendt til mig (Elizabeth) - også hvis der ikke er ændringer!. 



Den skal efter Helges overbevisning med i næste klubblad. 

 
3. Fuldmagter til klubbens konti. Daglig drift, kapitalkonto, kortsalg og løbskonto. Helle og 

Elizabeth medbringer, eller sender til mig, kopi af kørekort og sygesikringsbevis. 
Elizabeth har afleveret. Helle sender til Ole og Spar Nord laver efterfølgende papirerne til 
underskift. 
 

4. Trailløb igen! 
Ole og Trine har begge kontakt til trailløberne og det lyder til at kunne være relevant at lave 
trailløb parallelt med vores t-løb. Er de interesserede i at løber hvor der ingen instruktør er, 
men de kun skal løbe efter mærkerne? 
 

5. Referater til Suppleanter. 
Det får de. 
 

6. Medlemstallet og pengekassen 166 – 138.5 
166 aktive og 5 paasive  medlemmer. 138.500 kr på bogen. 
 

7. Evt. 

 Udvalg til møde med bestyrelsen en gang om året 

 Foreslå Comwell at hvis de sponsorerer os så har deres gæster adgang til gratis kort og 
deltagelse i vores træningsløb. 

 Opdatere bestyrelse og udvalgskontakter på hjemmesiden – Michael 

 Invitations template seniorer på hjemmesiden - Michael 

 Vi kan let lave email alias som …@roldskovok.dk hvor emailen bliver sendt videre til en 
enkelt person eller en gruppe. Kontakt Michael hvis det blier relevant i en eller anden 
sammenhæng. 

 Generalforsamling – Ole sender ord om hvorfor Henrik fik Svend Jensen Prisen som tilføjes 
til referatet. 

 Alle som beder om arrangering af løb i en eller anden sammenhæng får en regning for 
ydelsen, f.eks. skolerne. 

 Helle står for ansøgning til Skovkarle klubben, ansøgningen er afhængig af antal deltagere 
til ungdomskurserne. 

 I forbindelse med sponsorater, ingen reklamer på klubtøjet. 

 Vi laver straksafskrivning af alle udgifter. 

 Lamineringslommer bør være matte ved fremtidige indkøb da de er lettere at se i sollys. 

 Elizabeth laver udkast til medlemsspørgeskema med udgangspunkt i Silkeborg Oks: 
https://goo.gl/forms/2gLeSbZSSuPnNQSq2  

 Trine inviterer stævneudvalget til næste bestyrelsesmøde. 

 Vi skal reklamere for divisionsmatch allerede ved de første træningsløb. 
 
Næste mødedato torsdag den 1. marts kl.19:00 og forplejning Trine. 





Januar  2018 

                          Organisationsplan  RSOK – udvalg 

Udvalg 
 

Kontaktperson 
bestyr. 

Formand Medlemmer 

 
Aktivitet 

 
Ole 

 
Maiken 

Anders G 
Hanne V (Klubmesterskab) 

Lene F (Påskeløb) 

 
Børne & Unge 

 
 

 
Elizabeth 

 
Anne & Jakob 

Marko 
Elizabeth & Helge 

Jette & Ole 
Jan, Johan  &  Lasse 

 
MTBO 

 

 
Trine 

 
Mette F Trine 

Ansa & Johan 

 
Kommunikation 

 

 
Michael 

 
Helge 

Michael 
Jonna 

Ninna (FB) 

 
Stævner 

 

 
Ole 

 
Helge Otto 

Johan (MTBO) 

 
Kort 

 
Ole 

 
Helge 

Ole & Otto 
Elizabeth 

Johan (MTBO) 
Christian Peter (rentegner) 

 
Rekruttering 

 

 
Helle 

 
Henrik 

 
Ole 

 
Hus & materiel  

 

 
Ole 

 
Arne Ole 

Orla 

 
Uddannelse 

 
Elizabeth 

 
Elizabeth 

 
Trine 
Ole 

 

 
Senior (RSOK’erne) 

 

Elizabeth Helge 

 
Ingen medlemmer 

 
Fundraising 

 

 
Helle 

 
Helle 

 
Helge 

 

Økonomi 
(stabsfunktion) 

Helle Mette 
Mette er ansvarlig for klubbens 
daglige bogholderi og regnskab. 

 


