Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. oktober 2011

I mødet deltog: Irene, Peter, Sanne K., Eva, Keith og Berit
Ad.1 – siden sidst
Nybegyndere:
Der var til planlægningsmødet i lørdags en snak om, hvordan vi fastholder nybegynderne.
Der var noget snak om hvorvidt vi skal tilbyde nybegyndere mandagstræning alternativt tirsdage og
torsdage.
Der var en del debat om, hvordan vi tilrettelægger løbedagene for at tilgodese alle.
Konklusion:
Vi foreslår, at tirsdag løbes i to hold. Det ”gamle” begynderhold løber en rute og de rutinerede løber
længere. Man starter sammen og slutter sammen.
På sigt er det tanken, at man på en afterrunning aktivitet snakker med nybegynderne om, at de også
på skift står for ruterne på 5 km.
Lørdag foreslår vi at der løbes i to hold. Et hold der løber 5 km. Og et hold der løber længere.
Sanne og Peter kontakter nybegynderne fra foråret. Peter sender mail rundt.
Nybegyndere 2012 – Fransk forårsløb:
Der var enighed om, at det vil vi gerne gøre igen.
Opstart i uge 10, med mål at løbe Fransk forårsløb 19. maj.
Børneattester:
DGI sender mail ud om tidspunkt for indsendelse af børneattester.
Brug af hallen:
Keith orienterer om at hallen skal laves om til multihal, men ombygningen påbegyndes først til
april.
Julefrokost:
Vi foreslår at vi afholder julefrokosten i roklubben. Sanne T og Anne spørges, om de vil stå som
låner af lokalet.
Julefrokostudvalg. Sanne K. skriver rundt til medlemmerne.
Peter skriver rundt angående ”årets løber”.
Ad. 2 – afrunding på gang i Vordingborg 2011
Ingen var mødt op.
Ad. 3 – afrunding af Præstøløbet
Løbet gav overskud, men Eva har ikke gjort endeligt op endnu.
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Vi henviser til at hvis man går, power walk, stavgang eller andet så må man begrænse sig til ruten
på ca. 5 km.
Ad. 4. – Indkomne forslag
Sponsering:
Fremover vil vi gerne give en del af overskud ved løb til godgørende formål, fx 10% af
overskuddet, men vi må undersøge hvilke konsekvenser dette evt. vil have (skattemæssigt).
Tempo, grupper og regler for fællestræning:
Vi mener at kunne løse problemet med de under punkt 1 omtalte foranstaltninger.
Førstehjælp:
Vi har allerede i klubben flere, der har førstehjælpskursus. Vi foreslår derfor et
vedligeholdelseskursus.
Vi foreslår, at vi etablerer en vigtighedsmappe, hvor vi eksempelvis indsætter kopi af bevis for
førstehjælp, så vi ved hvem der har kurset.
Ad. 5. – evt.
Peter:
Vi er blevet kontaktet af Leif Skinner, der holder foredrag om løb. Han har selv løbet omkring 100
marathonløb. Leif Skinner vil kunne tilbyde et foredrag på 2 x 45 min. for en samlet pris på 1.200
kr.
Peter sender link til LSs hjemmeside rundt til bestyrelsen.
Irene:
Irene efterlyser, om hun evt. kunne få et beløb stående til brug for køb af gaver til fødselsdag m.v.
På fx 500 – ”gavekasse”.
Ad. 6. – dato for næste møde
Torsdag den 12.01.2012 hos Berit.

Referent
Berit
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