
Referat af ordinær bestyrelsesmøde i Præstøløberne 

tirsdag den 7 juli 2015 hos Simon 

 

Tistede: Simon, Michael og Keith 

 

1. Dirigent: Keith 

2. Dagsorden ændret med flere punkter (se vedhæftet) 

3. Referat fra møde d.28/5-15 godkendt 

4. Status på igangværende aktiviteter:  

a. Mailgrupper og skift af hjemmeside-hostingudbyder 

 Hjemmesiden er skiftet til ny hostingudbyder: one.com (se vedhæftet brev fra Peter) 

b. Pavillon: pågår 

5. Sven Bjarne´s oplæg  

(i) Træningstider om lørdagen: 

er kl.08.00 ellers kl.09.00 fra lørdag den 7/11-15 til og med den 27/2-16 

(ii) Faste traditioner: 

vi holder vores traditioner på faste datoer  f.eks. eløbet er 2 pinsedag, dogmeløb er den sidste 

søndag i oktober, julefrokost den sidste fredag i november o.s.v. 

(iii) Endagsarrangementer: 

vi planlægger løb og andre arrangementer når det passer bedst i vores kalender uanset om der er 

hellige dage eller ej 

(iv) Hjemmesiden: 

det står at ”vi kører sammen til motionsløb”. Peter har lavet hjemmesiden om og henvendet til 

hjemmesiden www.trimguiden.dk 

(v) Løbetræning og klubadfærd: 

vi er opmærksom på at være indbydende for nye medlemmer og løber sammen med dem eller løber 

bagud og indhenter. 

(vi) ide katalog på hjemmesiden: 

vi vil låne bøger og holder os mere oplyst om nye tiltage som kan have interesse for løbetræning om 

f.eks crossfit. Ideerne præsenteres på vores hjemmeside ”løbende” 

(vii) Budget og sponsorat af forskellige løb: 

udsættes. 



6. Ny side ttil Præstøløberne: udsættes 

7. Diverse fra DGI 

(a) Klubliv: 

umiddelbart snes vi ikke at det er en god ide, da der er meget arbejde i det og vi får støtte fra lokale 

virksomheder i forvejen. Udsættes til næste møde. 

(b) Crossløb: 

Ruten for vores løb er sendt til DGI. Den er den 8/11-15. 

Vi sender en rundmail om hjælp til gennemførelse af løbet senere på året. 

Peter vil vise os ruten på en bestemte dato. 

8. Klubaften i Fysium: pågår 

9a.  Store Idrætsdag (se vedhæftet) 

Fin initiativ, men vi har Præstøløbet to uger før og Lyserød Lørdagsløb to uger efter, så nej tak. 

b.  Frivillig fredag arrangement: (se vedhæftet) 

Fri for alle. Vi sender den videre til alle medlemmer, som kan deltage på egen hånd, da vi ønsker 

ingen bod heller ikke medlemskab af Det Frivillige Samråd. 

c.  Præstøløbet: 

Peter vil gerne lave hjemmeside, flyers/poster og tidtagning. 

Simon har bestilt medaljer til løbet i Sportigan. 

Simon, Henrik og Keith er med i planlægningsgruppen. 

Vi forhører os i klubben om andre vil være med: Keith via email og Simon via facebook. 

Simon bestiller målportalen og Keith ansøger om polititilladelse. 

Første møde hos Keith torsdag den 30 juli kl.19.15  

10. Evt. 

DHL stafet. Simon følger op på om vi kan deltage som klub. 

11. Næste møde: 

onsdag den 9/9-15 kl.19.00 hos Keith med evaluering af Præstøløbet i starten. 

 

Referent: Keith 

  

 

 


