
 

 

 

Rold Skov OK  

Hjemmeside: www.roldskovok.dk 

Referat for mødet torsdag den 14. feb. i klubhuset kl. 1900 
Forplejning Ole, referat Michael  

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

1. Konstituering af bestyrelsen 
Ole Jensen fortsætter som formand 
Michael Niss fortsætter som næstformand 
Mette Flyvbjerg bliver kasserer 
Elizabeth Borchorst og Rikke Winther er menige bestyrelsesmedlemmer 
 

2. Udvalgs bemanding   Bilag Helges mail 
Vi laver et nyt træningsudvalg under Ole idet Trine stadig står for dette men det ligger nu uden 
for bestyrelsen. 
Rikke påtager sig opgaven som PR ansvarlig og skriver pressemeddelelser fremover. Hun 
involverer sig også i Facebook gruppen (nyt kommunikationsudvalg) – hun kontakter Anne Riis. 
Nuværende kommunikationsudvalg ændres til O-brevet. 
Elizabeth spørger Mette om der er ok at Børn og unge udvalget flyttes over under hende da 
hun allerede er en del af styregruppen. 
Ole indkalder medlemmerne af stævneudvalget med henblik på at finde en formand for 
udvalget. 
Det haster med at finde en stævneleder til Rebild2Dages. 
 

3. Underskrifter til Bankerne 
Ok 
 

4. Forsikringer og Hus vedligehold: 
Vores kollektive forsikring via DOF er indgået med tryg og omfatter: 
Ansvarsforsikring – Arbejdsskadeforsikring – Psykologisk krisehjælp – Idrætsrejseforsikring – 
Resthjælpsforsikring. 
Vi kan lave, men har ikke: forsikring ved: vandskade – tyveri – eller brand – transportskade 
materiel. 
 
Husets udvendige vedligehold varetages af Rebild Kommune: Uffe Saxberg ufsa@rebild.dk og 
Jacob vedr. nye vinduer. 

Elizabeth undersøger hvad det vil koste os at tegne supplerende forsikring for tyveri og brand i 
forhold til materiel og klubhus 
Udskiftning af vinduer er stillet i bero da vi arbejder på nyt klubhus. 
 

5. Skole OL og Nyt tidtagnings system SI? 
Vi har fået 25.000 kr fra skoleforvaltningen til materiel i forbindelse med Skole OL. Fra DOF får 
vi 5.000 kr. til materiel. 
Vi får næsten 400 deltagere til skole OL, de sendes ud en klasse af gangen. 
Ole og Otto m.fl. står for instruktion, mens skolelæreren står for tidtagning. 
 

6. T – løb start lørdag 2. marts. Ungdom start tirsdag 5. marts. 
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Sæsonstart er tæt på. 
 

7. Nyt klubhus status: Fundraising gruppe – Myndigheder og samarbejde 
Walther Rahbæk og Helmuth Hilden har sagt ja til at være med i fundraising gruppen sammen 
med Michael. 
Kommunen har svaret at inden for den nuværende lokalplan vil det ikke være muligt at lægge 
huset hvor det er i dag. De indkalder til møde om mulighed for en anden placering onsdag den 
27. februar kl.9. Ole spørger Helmuth og Walther om en af dem har mulighed for at deltage 
idet Michael ikke kan. 
Alternativt kan der muligvis arbejdes på en ny lokalplan for det område hvor huset ligger. 
 

8. Medlemstallet og pengekassen 159(kontingent opkræv udsendt) – 262.500 (kontingent 
indgået)   Bilag mandefald  

Vi betragter det ikke som dramatisk frafald og der vil altid være nogen der falder fra. Ser man 
på antallet i starten af året er der stigning i medlemstallet. 
Beløbet på kontoen er ikke så retvisende lige nu idet medlemmerne har indbetalt men vi har 
endnu ikke betalt til DOF, og yderligere er de 25.000 kr nævnt tidligere også allerede gået ind. 
 

9. Landsholdet besøger RSOK 1. juni 
Mette undersøger mulighederne for ungdomssamling i forbindelse med landsholdets besøg. 
Det skal overvejes hvorvidt naturvandringen som ligger samme dag skal flyttes, det er endnu 
ikke afklaret. 
 

10. Røgfri Kommune. 
Der må ikke ryges i klubhuset og på grunden omkring det. 
 

11. Evt. 
Vi ansøger fritidsrådets udviklingspulje om penge til indkøb af SI tidtagningssystem. 
Der er DOF repræsentantskabsmøde i Middelfart den 2. marts, ingen fra bestyrelsen regner 
med at tage afsted, men vi er repræsenteret i form af Walther. 
I Støvring har de lavet et ”tilflytter net” hvor lokale forretninger og foreninger kan få puttet en 
brochure i – Ole har allerede sørget for at RSOK er repræsenteret med en brochure der. 
 
Næste mødedato torsdag den 14. marts og forplejning Elizabeth 


