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Referat af bestyrelsesmøde 6. september 2012 
Præstøløberne 

 

Sted: Tine Besser 
Til stede var: Peter, Tony, Tine, Eva, Keith, Nina og Berit 
 
 
Valg af dirigent 
Tine er valgt. 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Peter har et punkt til eventuelt: Mødested på træningsdage. 
 
Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 14.6. 
Referatet godkendt. 
 
Status på igangværende aktiviteter 

a. Vedtægtsændringer 
Nina prøver at lave et forslag og rundsender til Tony og Svend Bjarne til gennemlæsning. Endeligt 
forslag fra vedtægtsændringsgruppen skal udsendes til øvrig bestyrelse inden næste 
bestyrelsesmøde. 

b. Lyserød lørdag – kræftens bekæmpelse. 
Keith har holdt møde med Christina Bjerregaard. Handelsstandsforeningen har givet tilladelse til at 
Adelgade laves om til gågade den lørdag (6.10.). Der sker forskellige ting i byen den dag.  Der er 
ponyløb kl. 11.30. Vi har mulighed for at få stillet et telt til rådighed. Vi kunne løbe kl. 10. Keith har 
aftalt med CB at vi køber en ”pakke” til 225,00 bestående af forskellige ting til at pynte vores telt 
med. Vi har talt om at lave et rundeløb. Keith har talt med Thomas om hvordan vi kunne holde 
rundeløbet. Keith skriver en pressemeddelelse til CB, som sørger for at få pressemeddelelsen i 
avisen.  
Vi informerer om løbet på hjemmesiden.  
Der er mulighed for at købe langærmet T-shirt (lyserød) til en pris af 129,00. Der er i bestyrelsen 
enighed om at klubben køber og sponserer bluser til dem, der gerne vil stå i teltet og være med til 
at stå for arrangement, og som ikke deltager i løbet.  
Deltagerne i selve løbet skal selv sørge for at købe T-shirts på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. 
Keith sender mail rundt og spørger, hvem der har lyst til at være med til at stå for løbet. 
På selve dagen foreslås: Vi møder op kl. 8.30 og pynter teltet op. Indskrivning sker fra kl. 9.00-9.45. 
Opvarmning fra kl. 9.45. Keith undersøger muligheden for opvarmning. 
Vi overvejer at finde en sponsor til at donere noget pr. runde. Vi kunne evt. spørge Nordea om de 
vil donere et beløb pr. løbet runde. Det samlede beløb tænker vi skal gå ubeskåret til Kræftens 
Bekæmpelse. 
Tine laver et udkast til brev til Nordea, som rundsendes til bestyrelsen. Keith vil gerne overbringe 
brevet. 

c. Dropbox 
Afventer, da Tine ikke har nået det. 

d. Medlemmers fødselsdage 
Eva har modtaget en hel del allerede. 
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e. Børneattester  
Der er kommet nye regler siden 1. juni 2012. Reglerne er skærpede.  Peter har ikke fået gjort mere 
ved det.  Tony foreslår at trænere og bestyrelse underskriver en børneattest. 
Peter undersøger proceduren, og sætter gang i indsamlingen. Punktet tages op ved næste 
bestyrelsesmøde. 

 
Indkomne forslag 
Revurdering af træningsdage samt flytning af mødested til Roklubben.  (Anne) 
Der er enighed i bestyrelsen om at ændre mødested til Roklubben fra uge 40. Peter skriver til Ugebladet 
med ændret mødested. 
 
Træning  
Tine foreslår, at vi til træningsdagene har et ”luntehold” for de der gerne vil løbe kortere distancer.   
Tine skriver rundt til medlemmerne for at spørge, om der er nogle der ønsker at løbe kortere distancer og i 
langsommere tempo og foreslå en træningsdag. 
 
 
Eventuelt 
Peter frafalder sit tidligere punkt. 
 
Dato næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 14.10. kl. 19.00 hos Eva. 
 
Referent 
Berit 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


