
Referat fra bestyrelsesmøde 10.06.2014 

 
1. Valg af dirigent: Annette. 
2. Godkendelse af dagsorden - godkendt. 

3. Godkendelse af referat - Keith bemærker, at referatet skal følge dagsordenen med 

nummerering - taget til efterretning. 

4. Status på igangværende aktiviteter. 

 a. Mailgrupper (Peter): Intet nyt - det pågår. Måske skal vi skifte udbyder - Peter   

 undersøger markedet. 

 b. Crossløb: - Pavillon - Tine henter. 

   Gave fra DGI - bluser. Annette har talt med og mailet til Jesper Hein - nu  

   skulle 5 trøjer afleveres til Annette. 

 c. Klubtrøjer ikke la Rema - fine røde trøjer. Koster 200,-. 

 d. Gratis onlinebetalingsløsing: Peter undersøger markedet. 

 e. Begynderløb 2014.  2 begynderhold - med stor succes. 5-6 deltog i Fransk Forår. Det ser 

 ud til, at de bliver i klubben - så det er godt! 

 f. Facebook - er der nyt? Punktet tages op til næste møde - Sanne T fraværende. 

 g. Fransk Forårsløb 2014. Overskud på 3100,- men vi har fået ødelagt et banner fra  

 Sportigan... Ove er kontaktet. 102 tilmeldte og 99 gennemført. 

5.   Indkomne forslag:    
 a. DGI-kontingentstigning pr. 1/1-2015 - stiger til 15,- fra 10,- pr. medlem. 

 b. Lydanlæg - overvejelser og muligheder: Der ønskes trådløse headset - Keith og Peter 

  undersøger mulighederne. Vi skal tage CODA-afgifter i ed - det undersøges. Anette 

  undersøger dette. Der findes firmaer, som både tager tid og speaker - måske en 

mulighed? 

 c. Foreningernes dag d. 9. august (Keith) - er der nogen, der har lyst til at stå i en løbebod? 

 Simon melder tilbage - Keith laver det forberedende arbejde. 

 Keith vil gerne hjælpe med opstilling - Annette vil gerne lave flyers med reklame for 

Præstø-  og Lyserød Lørdags-løb. I den forbindelse undersøger Annette hvad beach-flag 

med   foreningens logo vil koste. 

 d. DAF-inspirationsaften i Vordingborg - vi repræsenteres ikke. 

 e. Præstøløbet 2014 - nedsættelse af udvalg: Henrik vil gerne være med. Udover melder 

 Annette, Peter og Simon sig under fanerne. Peter indkalder. 
6.   Evt.:  

 Peter har en forespørgsel angående udlån af pavilloner til cykelklubben. Vi får 2   

 startnumre. Annette får det ene - det andet er først til mølle. 

7.   Dato for næste møde: 

 11.09.14 kl. 19.15 hos Simon, Lundegårdsvej 12, 4720 Præstø. 

 
Tilstede: Peter, Simon, Ludmilla, Annette, Keith og Tine 

Fraværende: Eva, Sanne T., Henrik 

  


