Referat af Præstøløbernes bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt og sted
Medlemmer
Fraværende
Referent

1.7.2019
Kl. 16.15 hos Berit
Anne, Berit og Sanne
Eva, Peter, Steen
Berit

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Nye punkter
2. Post, email, FB og hjemmeside.

3.

Ren Natur

4. Begynderløb, afslutning, Næstved
Stafetten og næste skridt.

5. Christianshavnermilen

6.

Medlemskab af ”Aktiv liv ved
Fjorden”

Godkendt.
Vi har nu modtaget de 3.000 kr. fra DGI.
Peter har opdateret hjemmesiden.
Hjemmesiden opdateres løbende med billeder
og info.
Der er indkommet noget.
Præstøløberne var samlet to gange for at
samle skrald på den tildelte rute. Der var ikke
meget skrald, men dejligt socialt arrangement.
Opslag kan ses på FB og hjemmesiden.
Midlerne er brugt til deltagelse i Stafetten, og
de resterende vil blive brug til
Christianshavnermilen.
Vi deltager gerne i Ren Natur en anden gang.
5 nybegyndere er kommet godt igennem løbet
og afsluttede med Næstved Stafetten i fin stil.
Vi havde et hyggeligt afterrun, hvor 15 deltog
i overdådigt picnicbord efter løbet.
Vi har mod på at lave endnu et træningsforløb
fra 5 til 10 km. Programmet er et 12 ugers
forløb, hvor vi på 12 uger kommer til at løbe
10 km. med Christianshavnermilen som
delmål 5.8.19.
Programmet ligger på hjemmesiden under
begynderløb.
Vi annoncerer via FB.
Vi skal have lavet en mail med invitation
både på FB og mail. Det gør Anne.
Tilmelding skal ske på mail.
Startgebyr på 70 kr. betales i teltet ved
tilmelding på dagen. Præstøløberne sørger for
forplejning efter løbet.
Der er fælleskørsel fra stranden kl. 16.30.
Løbet starter kl. 18.30.
Sanne har været til møde.
Foreningshuset opfylder ikke kravene til
ibrugtagning endnu.
Bålhytten er til fri afbenyttelse både for

7. P-løb

8. Sportigan (vores sponsor)

9.

Eventuelt

10. Næste møde

foreningerne og for offentligheden.
Den flydende shelter er kommet. Shelteren
forventes udlagt ved Feddet i løbet af sæsonen
2019.
Datoen (8.9.) er sendt til skolerne i Præstø.
Sanne har modtaget positivt svar, om at de har
lagt det på Intra.
Der er lagt plakat, flyers og
tilmeldingsplanket i Sportigan (Spørg Peter
om hjemmesiden er opdateret i forhold til
ovennævnte).
Vær opmærksom på, at der i år er start fra
stranden, og at der også er en famliestafet.
Medlemmerne vil blive kontaktet med henblik
på hjælp til løbet. Nybegynderne er dog
undtaget, da de er selvskrevet til at løbe løbet.
Sanne har aftalt med Ove, at Eva ligger en
liste med navne på betalte medlemmer 2019.
Medlemmer får 20% på løbeudstyr.
Der er 5 dages levering på Prøstøløberblusen,
og prisen er 200 kr.
Mon der er krebsegilde i år?
Tirsdag den 6.8. kl. 19.00
.

