REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
ONSDAG DEN 23.04.2008

Til stede var: Henrik, Mette J., Peter og Berit. Der var afbud fra Gerda og Eva.
1. Konstituering af bestyrelse
Konstitueringen blev som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Henrik
Mette
Eva (der på generalforsamlingen havde givet til kende, at hun gerne
fortsatte)
Berit

2. Punkter der trænger til forbedring i klubben
Maillisten skal revideres, da nogle ikke længere er medlem og derfor ikke ønsker at modtage mails.
Vi aftalte, at Peter bliver ansvarlig for at opdatere maillisten. Der vil fremover nederst på maillisten
være en bemærkning om, at såfremt man ikke ønsker at modtage mails, skal man henvende sig til
Peter.
Vi var enige om at bibeholde lørdagsløbene, hvor vi skiftevis er ansvarlige og at vi planlægger
nogle måneder frem og med mellemrum afslutter et løb med en brunch.
Det er vigtigt at få meldt ud til alle, at selvom løbet er langt, er der (stort set) altid mulighed for at
løbe kortere, så alle er velkomne, uanset om de vil løbe meget langt, eller bare vil med for det
sociale på en kortere del af turen.
3. Arrangementer
 Løb med en ven (den 14.05 kl. 18.00 – ansvarlig: Henrik)
 Præstøløbet (den 24.08 kl. 11.00)
Aftalt at vi mødes og planlægger nærmere den 21.05 kl. 17.00, hvor vi mødes hos Mette J.
Mette inviterer bestyrelsen + suppleanter + Ulla. Herudover inviteres bredt ud med
oplysning om at alle er velkomne.







Møns Klint trappetur (ansvarlig: Ivar). Efterfølgende picnic. Børn og ægtefæller er
velkomne. Berit kontakter Ivar.
Kulsbjergløb (den 26.6.) Mette J. arrangerer og inviterer. Der er efterfølgende frokost. Alle
har på dagen en rolle. Arrangementet er med ægtefæller og børn. Ruter på 3,8 km, 12 km og
20 km,
Mental coach. Vi mente helt sikkert at Rikke måtte kende en. Berit kontakter Rikke og
vender senere tilbage med dato m.v.
Kostvejledning. Ligeledes her var vi ret sikre på at Rikke kender til noget eller nogen. Berit
kontakter Rikke.
Weekend (overnatning) på Møn. Evt. Sølyst eller Møn Friskole. Berit kontakter og vender
tilbage med dato, pris og svar.
Aftenbesøg i Sportigan i Præstø, hvor vi kan se på diverse løbeting. Henrik kontakter Ove.
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Kom og løb med en ven (evt. 20.10). Løbet annonceres og kan evt. kombineres med besøg
hos Ove.

4. Info til nye løbere
Vi vil gerne kunne uddele en folder med diverse informationer til nye løbere samt have en folder til
Præstøløbet. Mette J. og Peter er sat på opgaven.
5. Klubtrøjer
Vi snakkede om, hvordan en klubtrøje kunne se ud, da vi ikke ønsker at sponsornavnet skal fylde
hele trøjen, og blev enige om følgende forslag:
”Præstøløberne” trykkes på ryggen
”Navn” trykkes foran
”Reklame” på ærme.
På ryggen kunne evt. trykkes et slogan. Vi aftalte at udskrive en slogankonkurrence på nettet.
Henrik og Peter er på opgaven - også med hensyn til at søge sponsorer.
6. Hjemmeside
Vi blev enige om følgende ændringer/forbedringer til hjemmesiden:
 Det ville være godt, om man kan forhåndstilmelde sig til Præstøløbet på nettet, da det vil
lette arbejdet. Herudover skal det være muligt at betale via netbank/overførsel til bank.
 Vi vil gerne have flere tider lagt ind på hjemmesiden.
 Henrik har under ”kalenderen” skrevet hvad vi træner til, og hvad vi prioriterer.
 Der kan evt.lægges billeder af bestyrelsen på hjemmesiden.
7. Evt.
Henrik får en del mails fra DGI. Henrik sender kun videre, når det handler om løb

Referent
Berit Husted
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