Referat af bestyrelsesmøde 7.10.2021
Dato
7/10 2021
Tidspunkt og sted Kl. 19 Bygvænget (Anne)
Medlemmer
Eva, Anne, Berit, Torben, Susanne, Sanne
Fraværende
Referent: Berit :-)
1.Opsamling fra maj mødet:
Hjemmesiden

Punktet kommer på på næste bestyrelsesmøde

Evaluering af Begynderløb (Eva kan du komme med et Begynderløb og afslutning med 5 km. i
Hollænderskoven og med fællesgrill på stranden var
overordnet regnskab)
vellykket.
Vi anbefaler, at man afholder et begynderløb til næste
år.
Evaluering af Cocktail-løb og Chr. Milen

Coctail-løb var en stor succes, og der var stor
tilslutning. Vi foreslår, at vi gentager succesen igen
næste år.
Chr. Milen var også en succes. Vi foreslår at gentage
løbet næste år.

Hvordan var det med de langærmede trøjer/jakker fra
Sportigan

Det er ikke muligt at få langærmede løbetrøjer gennem
Sportigan. Det er muligt at få jakker (Fusion).
Vi følger op på, om vi har de samme aftaler, efter der
er kommet ny butikschef.

1.a Nye punkter

Der er tilføjet punkt 5 og 6.

2. Orientering:
Post, mail, FB

Der er ikke kommet ny post. Alle kan lægge billeder
og opslag på FB, som har noget med løb at gøre.

3. Aktiviteter oktober-december:
Refleksløb

Refleksløb afholdes med afgang fra Sanne. Sanne
foreslår, at vi køber refleksbånd til de, der deltager.

Dogmeløb

Den 31.10. Kl. 14. Sanne booker shelterne.

Gåsetårnsløbet

Den 14.11. Torben laver en reminder. Der kan løbes 5,
10, halvmaraton eller helmaraton. Man skal selv
tilmelde sig, men vi koordinerer fælleskørsel.

Nissegrødsløbet

Den 24.12. kl. 8.00. Sanne arrangerer. Det bliver fra
bålhytten.

Nytårsløbet

31.12. kl. 11. Der er både gå- og løberute. Vi skåler kl.
12.00.

4. Medlemmer under 15 år:
Har vi ressourcer det?
Skal der være trænere?
Børneattester
5. Julefrokost
6 Benyttelse af bålhytten

7. Eventuelt

8. Næste møde
Punkter til næste møde:
Hjemmesiden



Fremadrettet optager vi ikke børn under 15 år.
Hvis der blandt præstøløberne dukker en træner op,
der har kompetencerne til at træne børn vil vi tage det
op igen.
Anne laver en doodle og vi foreslår den 2.12. og den
3.12.
Vi må gerne benytte bålhytten, men hvis kajakklubben
har et arrangement, har de fortrinsret. Man skal cleare
med kajakklubben.
Sanne foreslår, at hvis der er behov for at købe borde
og bænke, så kan vi evt. sponsorere dem.
Torben roser klubben for det sociale og at der er plads
til alle. Der er altid flere distancer 5, 7 eller 9 km eller
derover.
Vi har et planlægningsmøde lørdan den 8.1. efter løb.
I bålhytten.
Torsdag den 3.2. kl. 19 hos Sanne.
.

