
 1 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

TIRSDAG DEN  01.10.2008 

 

 

Til stede var: Henrik, Mette J., Peter og Berit. Der var afbud fra Gerda og Eva.  

Mødet blev afholdt hos Berit 

 

1. ”Kom og løb med”-arrangement. 

Vi har aftalt at løbe i uge 43 (ugen efter efterårsferien). Vi løber mandag, onsdag og lørdag. 

Hvis vi kan kombinere en af dagene med et besøg i Sportigan, gør vi dette – Henrik kontakter Ove – 

hvis ikke gemmer vi besøget til en anden god gang. 

 

Vi har aftalt, at mandag og onsdag vil der blive serveret vand og evt. saft, og lørdag kaffe, te, kakao 

plus morgenbrød. 

 

Vi sætter opslag op ved hallen og skriver evt. rundt til medlemmerne, at de skal tage en ven med. 

(Har Henrik allerede gjort). 

 

Peter kontakter Sjællandske/Ugebladet for at fortælle om vores arrangement og så håber vi, at de vil 

omtale det i avisen. 

 

2. Julefrokost 

Datoen er fastsat til fredag den 28. november. 

Vi skriver ud til medlemmerne om, hvem der vil lægge hus til og være med til at arrangere. Vi skal 

endvidere huske at kåret ”Årets løber”. (Kan jeg se, at Henrik allerede har gjort) 

 

Hvis ikke andre kan lægge hus til, kan vi evt. være hos Berit (men så må vi ikke blive mere end 15 

– 16 personer). 

 

3. Generalforsamling 

Generalforsamlingsdato bliver 17.02.09. 

 

4. Nye ideer 

 Der er fra Irene kommet forslag om at starte løb fra Dansk Fitnesscenter. 

 Genindførsel af brunch med efterfølgende planlægning af lørdagsløb. Foreløbig er aftalt 

brunch 18.10 kl. 9.30 hos Berit. Vi løber først ca. 5 km. og starter kl. 8.30. De der vil løbe 

længere kan evt. starte kl. 7.30. 

 

5. Præstøløbet 

Mette gav udtryk for, at hun syntes at vi lægger for stor en del af bestyrelsesarbejdet på Præstøløbet, 

og til hvis fordel? Byen eller?? Der er meget andet vi kan gøre for klubben. 

 

Vi diskuterede, om det vil være en god idé at være flere klubber til at løfte opgaven. Vi diskuterede 

også værdien i sponsorgaverne – er det det vi vil ?? 
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6. Klubhus 

Vi kunne godt tænke os et klubhus, alternativt leje os ind i f.eks. Roklubbens lokaler mod forhøjelse 

af kontingentet. Henrik og Mette kontakter Roklubben for at høre om pris m.v. Herefter vil de 

forsøge at spørge banken om, denne evt. kunne være interesseret i at støtte med bidrag i den 

forbindelse. 

 

7. PR-ansvarlig 

Peter vil godt være PR-ansvarlig. (Tak til Peter). 

Vi talte om, at det ville være godt med rutebeskrivelser af vores løbsruter. Peter foreslår, at de 

lægges som kort. Peter kontakter ruteplanlægningssites. (Er lidt usikker på, hvilket punkt dette lige 

hører til) 

 

8. Arrangement om løbeteknik m.v. 

Henrik kontakter DGI for at høre, om de kan anbefale en person, der kan lave et arrangement om 

løbeteknik m.v. 

 

 

Referent 

Berit Husted 


