Referat af Præstøløbernes bestyrelsesmøde 2.1.2018
Dato
Tidspunkt og sted
Medlemmer
Fraværende

2/1 2018
Kl. 19.30 i Grønnegade
Simon, Eva, Anne, Berit, Peter, Sanne

1.Godkendelse af referat

Referatet er godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde:

Opfølgning på forespørgsel vedr. løbedage.
De fleste medlemmer har tilkendegivet, at de
er tilfredse med tirsdage, torsdage og lørdage
også tidspunktet. Vi bibeholder derfor de
nuværende dage og tidspunkter.

3. Post: Gennemgang af mails, sms mm.;
Ekstern:
Intern:

Bestyrelsen er opmærksom på, at såfremt der
kommer medlemmer under 15 år, indhenter vi
børneattester.

Børneattest
Børneattester skal
indhentes digitalt. Det er
nemt. Se her, hvordan I gør.
For at forebygge pædofili har I pligt til at
indhente en børneattest ved nyansættelse
af instruktører og andre med lederansvar
overfor børn og unge under 15 år.
Vær obs på, at den eller de personer, som
I indhenter attester på, skal give deres
samtykke inden 14 dage, hvorefter
muligheden for samtykke udløber.
DGI anbefaler desuden, at foreningen
formulerer en samværspolitik til
forebyggelse af overgreb. Kontakt os, hvis

I ønsker rådgivning om børneattest og
samvær.
4. Aktiviteter. : Walk and talk

5. Generalforsamling 26/2 2018. kl. 19 i
Baghuset Bio Bernhard

Plakater, flyers og pressemeddelelse er
udsendt.
Der er to 5 km. Dvs,. januars ruter er på plads.
Generalforsamlingen finder sted i
Multicenteret, mødelokale 1 i Præstø.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel
Peter Bredo udsender indkaldelse til
ordinære som ekstraordinære, sker med
generalforsamling. Indkaldelsen skal
mindst 14 dages varsel - med angivelse af
udsendes senest 12.2.
dagsordenen - ved mail til samtlige
medlemmer samt bekendtgørelse på klubbens
hjemmeside.
Forslag skal for at kunne behandles på
ordinær generalforsamling, afgives til
bestyrelsen senest den 15. januar.
Dagsorden for den ordinære
generalforsamling skal mindst omfatte
følgende punkter:
1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse, herunder fastsættelse af
kontingent? (måske skal punktet under 5.
budget)
4 Behandling af indkomne forslag
5 Budget forelægges til godkendelse
6 Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen
7 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8 Eventuelt

6.
Planlægningsmøde 2018 og Kagebord
7. Eventuelt

Søndag den 11.2. kl. 14.00 Kaffebord og
planlægningsmøde (lørdagsløb)
- Sanne laver research på løbebluser hos
Sportigan.
- Eva spørger Peter, om han vil hjælpe
med at lave medlemskort, der kan
sendes på mail til medlemmerne.
- Sanne foreslår, at nye medlemmer
modtager en velkomstmail.

8. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde den 6.3. kl. 19.30 hos
Sanne, Rugvænget 74.
.

