
Referat af bestyrelsesmøde i Præstøløberne 

Torsdag den 12.01.2012 

 

 

Til stede: Keith, Eva, Sanne K., Irene, Bodil, Peter, Anne og Berit 

 

Siden sidst 

Seneste referat: 

Referatet er godkendt. 

 

Generalforsamling 2012 

Mandag den 27.02.2012 kl. 19.00. 

Bestyrelsen mødes kl. 18.30 

 

Keith kontakter Carsten (hallen) om vi kan holde generalforsamlingen i hallen. 

Indkaldelse til generalforsamling skal udsendes senest i uge 5 ved mail til medlemmerne. Peter 

rundsender. 

 

På valg er: 

Berit 

Irene 

Eva 

Anne (suppleant) 

Bodil (suppleant) 

Henrik (revisor) 

Annette Geertsen (revisorsuppleant) 

 

Fristen om tilmelding til kaffe og kage er samtidig med fristen for punkter til dagsordenen (8 dage 

før generalforsamlingen). 

 

Løb med Præstøløberne 2012 

a. Fransk forår 

Fransk Forårsløb lørdag den 19.05.2012. 

Med hensyn til start af nybegyndere rundsendes mail for at høre medlemmerne om der er stemning 

for at starte begyndere op. 

Bestyrelsen foreslår, at evt. træningsdage for nybegyndere skal være tirsdage og torsdage kl. 17.00.  

 

Herudover skal stikkes en føler ud, om der er medlemmer, der vil være med til at hjælpe med 

Fransk forårsløb. 

 

Perter rundsender til medlemmerne. 

 

Onsdag den 8.2.evalueres på, hvor mange der har meldt tilbage til Peter, så vi kan se om der er 

stemning for begynderhold samt opbakning til Fransk Forårsløb. 



Støtte til godgørende formål, del 2 (Peter) 
Peter har rettet henvendelse til John Vest (foreningskonsulent) i DGI. JV har talt med foreningens 

jurist, og det er ok at vi som forening kan donere til velgørende formål uden skattemæssige 

konsekvenser. Vi skal bare have en kvittering til vores regnskab.  

 

Inden vi kan donere kræves en vedtægtsændring. 

 

Vedtægtsændring overgår til generalforsamling. 

 

Bestyrelsen foreslår at der doneres 1.000 om året til velgørende formål.  

Bestyrelsen beslutter hvem der skal tilgodeses. 

 

 

Indkomne forslag 

a. Udlån af klubbens udstyr (Irene) (note 1). 

Udlån af klubbens udstyr. 

 

Bestyrelsen vedtager, at der ingen udlån er. 

 

 

Evt. 

1. Sanne T. foreslår, at vi sætter kontingentet betydeligt op til fx 250 kr./årligt.  

2. Anne spørger til vores hjemmeside. Hjemmesiden mangler opdatering. Der opfordres til at 

når der er noget til hjemmesiden, så sørger man for at sende det til Henrik.  

3. Peter foreslår en opdatering på hjemmesiden, om at man også kan finde os på Facebook.  

4. Keith følger op i sin egenskab af PR-ansvarlig. 

5. Keith: Dato for næste planlægningsmøde – lørdag den 4.2. kl. 10.00 i hallen. Keith sørger 

for brunch. 

 

 

Dato for næste møde 

Fastsættes af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen 27.2.2012. 

 

 

12.01.2012 

Berit 

 

 

 

 


