
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Præstøløberne torsdag d. 11. september 2014 
 
Tilstede: Peter, Annette, Keith, Tine, Sanne T, Henrik, Eva 

Fraværende: Simon 

 
1. Valg af dirigent. 
 Annette 

2.    Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ændringer. 

3.    Godkendelse af referat fra 10. juni. Godkendt - med bemærkning fra Sanne - at referater nu 

lægges på hjemmesiden, i mappen referater. Med rettelse - Liudmyla var med som gæst og er ikke 

en del af bestyrelsen. 

4.    Status på igangværende aktiviteter: 

a. mailgrupper (Peter) - hænger sammen med punkt b. 

b. Skift af hjemmeside hosting udbyder (Peter) arbejder med begge dele. 

c. Cross-løb 2014-15 

      Peter: 4 etaper af cross-løb - det lægges på hjemmesiden: 1. Nyråd; 2. Nørre Alslev; 3. 

Mogenstrup og 4. Rudbjerg. Alle løb er 2. søndag i måneden fra 9. november undtagen den sidste 

som er d. 22. februar. Tidtagning bliver med chip. Der kommer plakater til ophængning m.m. 

 - gavekort til pavillon fra DGI - Tine - Harald Nyborg i Slagelse kendte ikke konceptet - 

Harald N i Næstved - udsolgt?!? Vi prøver videre til foråret når det igen er sæson. 

 - gaver (T-shirts) fra DGI - er afhentet af Annette og afleveret til Peter. T-shirts vil blive 

brugt som lodtrækningspræmier internt eller ved løb. 

d.    Gratis online betalingsløsning - Peter og Henrik. Diskussion om onlinebetaling - den er 

droppet. 

e.    Facebook er der nyt? (Sanne) Gruppen er stadig en åben gruppe - men måske vil det være 

mere brugbart med et lukket forum. Sanne inviterer resterende medlemmer til gruppen. der 
orienteres stadig om arrangementer via mail. 

f.    Lydanlæg - overvejelser og muligheder. (Keith, Peter) 

Vi indkøber headset og mikrofon til lydanlægget, markedet undersøges. 

g. Foreningernes dag 9. august. Løbeklubben deltog ikke i år - men vi bør deltage næste år. Vi kan 

sørge for at have punktet på dagsordenen. Idé: Løbebånd.... 

h.  Præstøløbet 2014 - evaluering og afrunding.  

Løbenumre skal afleveres ved præmierne - kurven skal stå ved sponsorgaverne. 

Tidstagning virkede godt - Henrik fik liste over deltagerne - det virkede. 

Husk og bestille medaljer - måske har Simon allerede købt/bestilt - der skal altid være 100 i 

kassen. 

Målområdet var godt arrangeret. 

Negativt - der var intet vanddepot på ruten - skal der være det? - som udgangspunkt er der ikke 

brug for vand - men ved ekstrem varme arrangerer vi  

Henrik - 1. hjælpskasse - samarit. Vi investerer i en 1. hjælpskasse. Hvem gør det? 

Afmærkning - strimler i grenene næste år - måske? 

Ved regnvejr - pavilloner. 
6877,45 i overskud - dog er medaljer ikke afregnet. 



 

 

Næste års dato: 30.8.2014 pris: 20,-  og  50,- 

Næste år kunne man lave et skolesamarbejde måske kan de store elever også hjælpe med poster. 

5. Indkomne forslag. 

a.  Julefrokost: sidste fredag i november - 28.11.2014 Peter rundsender mail - med forespørgsel 

angående sted og arrangører. 

b. Info: Udlån af pavillon til private udenfor klubben - afslået. 

6.   Evt. 

Lyserød lørdag: 5. oktober - Peter, Henrik og Simon arrangerer - der ligger en foreløbig tidsplan 

på hjemmesiden. Vi køber pakken fra Kræftens Bekæmpelse. Eva køber. 

Alternative løb: kopi-ruter f.eks. Eremitage-løb - på et andet tidspunkt end det "rigtige". 

Lørdagsløb: - tider er flyttet til kl. 9 i vinter - kunne man have spurgt rundt på mail? Peter: Ændring 

af tidspunkt blev valgt af de i sommers aktive løbere og accepteret ved det åbne 

planlægningsmøde. Til at begynde med gælder det fra november til januar. Erfaringerne herfra vil 

blive drøftet og brugt på næste planlægningsmøde. 

7.   Dato for næste møde:  torsdag 22.1.2015 19.15 hos Sanne, Rugvænget 74. 

 
 


