
 

Dagsorden til Præstøløbernes bestyrelsesmøde  

 

Dato 5/9 2017 

Tidspunkt og sted Kl. 19 Rugvænget 74 

Medlemmer Simon, Eva, Anne, Berit, Peter, Sanne 

Fraværende Simon, peter, eva 

Referent Anne 

 

1. Godkendelse og af dagsorden.  

      Nye punkter 

Godkendt.. der tilføjet punkt 7 

2. Godkendelse af referat:  

 Godkendt 

 

 

 

3.  Evaluering af P-løbet 

 

 

Større pile. Alle løbere var glade og tilfredse. 

Forplejning og målområde skal være tættere 

på hinanden. Der skal ikke længere være 

mulighed for forhåndstilmelding hos 

Sportigan, det er for besværligt. Musik og 

headsæt skal kunne fungere samtidig. 

Eftercyklisten, skal ikke samle pile op, kun 

cykle efter den sidste løber, så må en anden 

samle pile op. Traktementet for hjælpere var 

en stor succes, pølser , brød og øl  

Diplomer skal være fortrykte og det aktuelle 

og navn og tid må skrives på i hånden, eller vi 

skal forsøge at det kan printes ud fra 

hjemmesiden. ellers bliver det alt for dyrt. 

Nye medaljer skal indkøbes. Vi skal lave en 

større kampagne målrettet skolerne, IV og 

Marjatta.vi skal ha 10 kegler. 

 

4.  Aktiviteter: skal vi oprette et ”Walk 

and talk” hold (DGI formulering) efter 

nytår 

Vi tænker på muligheden om at oprette et 

Walk and Walk hold i vores regi. Vi stikker 

fingeren i jorden, og tager punktet op igen til 

næste møde. 

5.  Udlån af foreningens effekter 

 

Vi udlåner ikke længere vores effekter ud. 

6.  Kommende arrangementer i 2017 Cocktail party 15.9 

Lyserød lørdag 7.10.. berit 

Refleksløb torsdag d. 26.10.. Sanne 

Dogmeløb søndag. d.5.11.. Sanne 

Julefrokost fredag d. 24.11.. Bestyrelsen, 

Peter har reserveret lokalet. 

Nissegrødsløb 24.12  Sanne 



Nytårsløb 31.12 .. Anne 

Hjemmesiden er opdateret med ovennævnte 

løb. 

 

7. Tilskud til div .løb Jf. Beslutning fra generalforsamlingen 2017 , 

har bestyrelsen valgt at der kan søges om 

tilskud til fgl lokale løb : Klinteløbet på Møn- 

løb for livet i Vordingborg, 

Gåsetårnstårnsløbet i Vordingborg og 

Crossløbet. Hver løber kan søge om 50 kr pr 

løb, max 250 kr pr løber pr år. Der skal søges 

om tilskud før løbet, og man skal løbe i en 

Præstøløber t shirt, og man skal til tilmelde 

sig som præstøløber. Ansøgning stiles til 

bestyrelsen@praestoloberne.dk 

8.  Eventuelt  

 

Vær obs  på at Præstøløbernes t shirt, er lidt 

lille i størrelserne, så køb et nummer større 

end du plejer. 

9.  Næste møde 14.11.17 hos Anne kl 19:00 incl. mad 

 . 

 

  

  

  

 


