
Rold Skov OK
Referat for bestyrelsesmødet onsdag den 24. marts 2021 kl. 19:00 via Skype/?

Forplejning: Anders (hvis vi mødes fysisk)

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde

Godkendt.

2. Tilføjelser til dagsorden

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

Intet nyt fra udvalgene.

4. Bestyrelsens beretning for 2020 – bilag

Enkelte små kommentarer, der sendes ny version rundt og evt. kommentarer inden 2 dage.

5. Generalforsamling 2021 – dato fortsat ukendt/alternativ afholdelse? – bilag

DOF har meldt ud at der ikke kommer kontingentforhøjelse. Vi ønsker at bebeholde vores forslag til
generalforsamlingen til kontingentforhøjelse.

Forslag om at afholde generalforsamlingen udenfor så det er muligt at mødes under de
nuværende restriktioner. Forslag om pavillonen i Rebild Bakker. Vedtages. Dato d. 21 eller 22 april.
Michael hører Mette hvilken dag der passer bedst.

6. Firma event – se mail i bilag

Grønt lys fra bestyrrelsen.

7. Rekrutterings arrangementer i 2021
Hvilke arrangementer skal vi have? Involvering at Jutlander Bank iht. aftale.

Kan evt. laves i forbindelse med lørdagstræningsløb.

8. Opfølgning DOF repræsentantskabsmøde

Helmut og Michael refererer fra mødet.

9. Opfølgning Onlinemøde vedr. aktiviteter for unge i og omkring Skørping Idrætscenter

Oplæg fra Skørping Idrætscenter til et antal aftener med arrangementer for unge mennesker. En
mulighed for at byde ind med o-arrangement hvor man evt. kunne tegne o-kort over hallen og
afholde et indendørs o-løb evt. kombineret med udendørs o-bane.

10. Anden opfølgning på økonomi-workshop



Intet yderligere

11. Medlemstallet og pengekassen
177+6 (ingen kontingent opkrævning endnu) – 23.000 + 48.000 + 5.000 + 70.000 kr.

12. Evt.
NOU-repræsentantskabsmøde 12. april
Klubledermøde udskudt på ubestemt tid (oprindeligt januar)

Danmarks længste orienteringsløb arrangeres d. 21. august – Arrangøren ønsker at sponsorere et
gratis startnummer inkl. T-shirt og forplejning til klubben.

Næste mødedato torsdag den 6. maj og forplejning Rikke
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders


