
 

Referat af bestyrelsesmøde i Præstølørne 

 

Dato Tirsdag 1. februar 2022 

Tidspunkt og sted Cirka kl. 18.30 Rødegårds Alle 32. Efter løb og badning 

Medlemmer Eva, Anne, Berit, Torben, Susanne, Sanne 

Fraværende  

Referent Berit 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

(findes på hjemmesiden) 

 

      Nye punkter 

Sanne tager kontakt til kajakklubben om 

indkøb af borde- bænkesæt. 

2. Post, email, FB og hjemmeside.  Mail af 9.12. fra DGI vedrørende at ”Få 3.000 

til din forening – lav et spændende 

arrangement for tilflyttere”. Frist for 

ansøgning var 2.1. Vi har ikke haft mulighed 

for at mødes. Anne skriver til DGI og gør 

opmærksom på, at tidsfristen gik henover 

julen, hvilket gjorde det svært for bestyrelsen 

at mødes. 

 

Eva kontakter Peter med henblik på muligvis 

at overtage hjemmesiden. 

 

 

3. Oversigt over økonomi og antal 

medlemmer.  

 

Vi er pt 48 betalende medlemmer. 

Vores kapital er stort set uændret – ca. 36.700 

kr. 

4. Generalforsamling 2022:  
            Dato: ift. vedtægterne tidligst onsdag 
            16/2 i uge 7.  
            Berit og Eva er på valg, de                              

genopstiller vel? 
            Supp.  er altid på valg, genopstiller? 
 
         Kontingent 2022 
         

           

Dato for generalforsamling mandag den 

28.2.2022 kl. 19. 

 

Oplysning om sted kommer senere. 

 

Eva modtager genvalg 

Berit modtager genvalg, medmindre et andet 

medlem gerne vil ind i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen foreslår, at kontingent på hhv. 

125 og 60 kr. fastholdes. 

5. Næste bestyrelsesmøde? Evt. 

Umiddelbart efter 

generalforsamlingen? 
 

Næste bestyrelsesmøde, er umiddelbart efter 

generalforsamlingen den 28.2. 

6. Hvordan gik det egentligt med DGI’s 

pilates/yoga for løbere? 
Bestyrelsen er enige om, at det var en succes, 

og vi vil i fællesskab med de andre klubber 

forsøge at arrangere et forløb igen i 

sensommer 2022. Vi forhører os hos DGI, om 



de vil være tovholder på et sådan 

arrangement. 

 

 

7. Begynderløb 2022? 

 

Vi har fået mail fra DGI om Royal Run i 

Næstved. 

 

Begynderløb med opstart den 26.3. og med 

forventet afslutning med Royal Run i 

Næstved 2. pinsedag. 

Gebyr for deltagelse i begynderløb er 250 kr. 

(incl. løbeguidning, løbeprogram, 3 ugentlige 

træningsdage og startnummer til Royal Run 

løb Næsted. Der er garanteret løbenummer til 

de første 10 tilmeldte.  

Hvis man er nybegynder, men ikke vil deltage 

i Royal Run er prisen 200 kr. 

 

 

 
 

  

 


