Dagsorden til Præstøløbernes bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt og sted
Medlemmer
Fraværende
Referent

7/1 2020
Kl. 19 hos Sanne, Rugvænget
Steen, Eva, Anne, Berit, Peter, Sanne
Steen og Peter
Berit

1. Godkendelse af dagsorden og referat Dagsorden og referat godkendt.
Nye punkter
2.
Post, e-mail, FB og
Vi har videresendt to mails, begge fra DGI.
hjemmeside. Hvordan går det med
Medlemmerne tilmelder sig selv.
hjemmesiden?
“Bevæg dig for livet”. Sanne har været til
Ref. f DGI-”Bevæg dig for livet” ST
arrangementet i DGI-byen. Der var gode ideer til,
hvordan man rekrutterer oh fastholdelse af både
frivillige og nye løbere. De “3 gode råd” til
Adfærdsdesign, Facebookebegivenheder og
Rekruttering og fastholdelse af frivillige kommer
til at ligge som bilag til referatet.
3.
Generalforsamling 24/2 kl.19. Eva sørger for kaffe og kage og mælk. Berit sørger
for te.
Hvem gør hvad?
Eva modtager genvalg.
Berit modtager genvalg
Sanne udsender indkaldelse senest 8.1.20. Peter
ligger det på hjemmesiden.
4.
Oversigt over økonomi og
Vi er 45 medlemmer
Bankbeholdningen er opgjort til ca. 36.000 kr.
antal medlemmer
Julefrokost: Fremover bliver dette et mere aktivt
arrangement fælles løb og fællesmadlavning.
5.
Evaluering af diverse
Dogmeløb, naboløb, 10 km klubløb, Nissegrødsløb
arrangementer i 2019. Herunder
og Nytårsløb har alle været en succes.
julefrokost
Dokumenterne er nu underskrevet og kan afleveres
til banken.
5.1 Underskrifter på papirer fra banken
Vi vil gerne afholde begynderløb med start
6.
Fællesløbearrangementer,
omkring uge 10.
herunder Begynderløb 2020, hverdagsløb
Vi satser på at lave klubarrangement til
og lørdagsløb.
Brøderupløbet og Villa Gallinaløbet. Datoerne er
endnu ikke fastsat af arrangørerne.
Den nuværende Geyser model i orange udgår. Vi
7.
Løbebluser? AW
forsøger at finde en anden model i orange.
Aftales efter generalforsamlingen den 24.3.
8.
Næste bestyrelsesmøde?
9.
evt.
Trail karrusel 21.3., hvor Præstøløberne
(Michael og Keith) er medarrangører. Det

foregår ved Bosei kl. 8-18.
Crossløb på Feddet, hvor der også er mulighed for
at gå. Løbet skal man tilmelde sig, gåturen er gratis
med guide (naturvejleder). 12.1. kl. 10.30 – 12.

