
Rold Skov OK
Referat for bestyrelsesmødet mandag den 10. januar 2022 kl. 20:00 på Skype

Forplejning: individuel

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde

Godkendt

2. Tilføjelser til dagsorden

Ingen

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

Træningsudvalget og Børn & unge udvalget har som et forsøg planlagt terrænerne sammen i den
kommende sæson for at give mulighed for at benytte samme poster hvis det kan koordineres. Der
kommer en ny træningsinstruks fra Walther.

4. Generalforsamling 2022
Afholdelse som planlagt?

Som situationen ser ud for nuværende, mener vi ikke at COVID-restriktionerne forhindrer os i at
afholde generalforsamling d. 25 januar. Der er enighed om at det er forsvarligt at gennemføre GF
med fremmøde under diverse COVID-forholdsregler. Forbehold or at restriktionerne kan nå at
ændre sig efter d. 17. januar.

5. Bestyrelsens beretning for 2021 – Er ikke skrevet endnu, men vi gennemgår og supplerer
nedenstående stikord.

Træningsløb – en stor del med alm lørdag og efterfølgende Corona-model

Medaljetagere – (skal opsummeres)

Talent – Ida Riis Madsen og Laura Bobach (desvære ikke for 1. halvår 2022), samt Gertrud Riis Madsen i MTBO

Børn og unge træning – lidt udfordringer med trænerstaben omkring sommerferien, men alt blev løst og alle
træninger er blevet gennemført på bedste vis.

R2D – Super førstegangsoplevelse med trail-løb for primært ikke o-løbere. MTBO-løb lørdag med begrænset
antal deltagere men ellers godt arrangement. Mange glade deltagere søndag til 1. divisionsmatch. Lidt
udfordringer omkring det endelige kort som først blev færdigt i sidste øjeblik inden trykning.

Nordjysk dag – gennemført super flot med ungdomsløberne som de primære organisatoriske kræfter

Klubhus – Ikke så meget nyt, men projektet med fremtidens SIC kører støt og roligt videre, men det er en lang
proces.

Korttegning – Der er ikke sket så meget i 2021. Revidering af Rebild Bakker til R2D.

RSOK’kerne – nyt?

Klubben mål frem til 2025 – Indsættes som sidste år.



6. Indstillinger til præmiering for 2021

Deadline i starten af marts. Michael laver en liste i forbindelse med beretningen.

7. Medlemstallet og pengekassen
156+6 – 193.104 kr.

8. Evt.

Ingen punkter.

Bestyrelsen forudser at det bliver udfordrende at rekruttere nyt medlem til GF. Forespørgsler er i
gang.

Næste mødedato dag den 3. februar kl. 19:00 og forplejning Rikke
Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders


