
 

 

 

Præstøløberne torsdag d. 22. januar 2015 

Tid og sted:      kl. 19:15 hos Sanne, Rugvænget 74, Præstø  

Udsendt til:      Annette G., Eva, Tine, Keith, Simon 
                                                       Henrik, Sanne T. 
1.      Valg af dirigent. 
 Sanne. 
2.      Godkendelse af dagorden. 
 Godkendt - med noter. 

3.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 11. september 2014. 

 Godkendt. 

4.      Status på igangværende aktiviteter 

a.      Mailgrupper og skift af hjemmeside-hostingudbyder (Peter) 

 Der er ikke skiftet endnu - Peter gør det når han har tid - vi skifter til One.. 

b.      Pavillon fra DGI (Tine) 
 Kommer med tiden. 
c.      Facebook (Sanne) 
 Status quo. 

d.      Lydanlæg – overvejelser og muligheder (Keith, Peter) 

 Vi køber headset og mikrofon, som kan kobles på vores egen forstærker. Deadline 1. april. 

e.      Bestyrelsesreferater på hjemmesiden (Peter) 

 Er i orden. 

f.       Lyserød Lørdag d. 4. oktober 2014, afrunding (Peter) 

 688,- kroner indsamlet, 20 deltagere - godt arrangement. 

 Vi deltager i 2015 - Tine taler med Lisbeth Hebo angående gågade. 

5.      Indkomne forslag 

a.      Lørdagsløb kl. 9 – erfaringer (alle) 

 Den løbsansvarlige sætter tiden - og det er den i mail og facebook udmeldte tid som  

 gælder. Der lægges op til fra bestyrelsen, at det diskuteres af løbe-planlæggerne til deres 

 planlægningsmøde. 

b.      Generalforsamling og kontingent 2015 (alle) 
 Generalforsamling - torsdag 19. februar. Peter booker Baghuset til kl. 19.00, og udsender 

 dagsorden. Alle tager en kande kaffe og the med. Der bestilles kage hos Fog + købes  

 kopper og mælk. Sanne handler ind. Bestyrelsen mødes 18.30 

 På valg:  

 Annette Geertsen (udtrådt) 

 Keith Duddles (ønsker at udtræde) 

 Peter Bredo (modtager ikke genvalg) 
 Suppleanter: 

 Henrik Rømer Koch  

 Sanne Tandrup 

 er begge på valg. 

 Kontingent er 125,- årligt. Fastholdes. 60,- for husstandsmedlem. 

c.      Begynderløb 2015, note 1 (alle + Keith + mail fra ny DGI løbekonsulent) 

 Der er et kick-off-møde 16. februar.  



 

 

 Diskussion om vi skal starte begynderløb - Sanne vil gerne være med til at starte   

 begynderløb. Vi diskuterer start-dato. Vi starter tirsdag 24. februar kl. 17.00- uge 9. 

 Peter laver pressemeddelelse, Sanne laver plakater, Irene og evt. Eva deler rundt. 

d.      Fransk Forårsløb 2015. (alle) 

 Den nye bestyrelse pålægges at nedsætte udvalg til afviklling af fransk forårsløb. 

e.      Beachflag (Peter) 

 Simon undersøger hvor Bogø har fået lavet deres. Peter finder billeder. 

f.       For-træning til TV2Øst løbet (Sanne – note 4) 

 Bestyrelsen vil ikke lægge op til at deltage i projektet. 

g.      Udveksling med Hollandsk løbeklub (Keith på vegne af Ole) 

 Der er muligheder for overnatning for løbere - men ikke familieferie - og kun en forlænget 

 weekend. 
6.      Evt. 

 Peter deltager i DGI´s kompetencegruppe-møde på onsdag. 

 Vordingborg kommune arrangerer uddannelsesdag lørdag 18. april. keith videresender  

 mailen.  

 Peter: Invitation til samarbejde over Femernbælt-samarbejde. Torsdag 29. januar kl. 12!!! 

 Foreningernes dag - idéer modtages gerne. 

7.  Næste møde: generalforsamling - 19. februar. 


