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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. marts 2013 hos Tine 

I mødet deltog: Peter, Keith, Eva, Tine og Berit. 

Der var afbud fra Annette G. 
 

Ad. 1. Valg af dirigent 
Keith. 
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden 
Indkommet forslag Farøbro-løb. Godkendt med dette ekstra punkt. 
 
Ad. 3. Konstituering af bestyrelse 
Formand: Peter 
Næstformand: Tine 
Kasserer: Eva 
PR-ansvarlig: Keith 
Sekretær: Berit 
 
Ad. 4. Godkendelse af referat fra generalforsamling 
Godkendt. 
 
Ad.5. Status igangværende aktiviteter 

a. Dropbox  
Fælles Dropbox er droppet.  

b. Begynderprojekt. 
Der var mødt 8 ”nybegyndere” op og 7 ”trænere”. Flere af de nye var gengangere. 
Efterfølgende har to meldt sig til. 

c. Referat fra netværksmøde 23.2.13. (Peter) 
Netværksmøde (de lokale løbeklubber i regionen ”Det gamle Storstrøms Amt”.) 
Peter Forsberg har analyseret løbere og  løbeklubber, og hvordan det fungerer i Danmark. Forsberg 
har lavet en rapport, der ligger på nettet ”Motionsløbere i Danmark” www.idan.dk .  
Har undersøgt hvorfor folk løber. Forsberg har inddelt løbere i forskellige typer: 
Traditionsløber 
Socialløber 
Udfordringsløber 
Den selvorganiserede løber 
Sundhedsløber 

d. Mailgrupper (Peter) 
Peter har forsøgt, men har endnu ikke kunnet få det til at fungere. Alternativt må vi overveje om vi 
skal betale lidt ekstra til Dandomaine.  
Peter arbejder videre. 

 
Ad.5. Indkomne forslag 

a. Fransk forårsløb-opstart 
Keith foreslår at vi skriver ud til medlemmerne og spørger, om der er nogle der vil være med til at 
arrangere løbet og være hjælper på dagen. 
Første møde er aftalt til torsdag den 21.3. kl. 19-20 hos Peter. 
Peter skriver rundt til medlemmerne. 

http://www.idan.dk/
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b. Farøbro-løb 
Peter er blevet kontaktet af Jesper Kjærulff fra Vordingborg Kommune. 
Den 28. september 2013 er det planlagt at afholde løbet. Sparta vil bistå med erfaring og viden. 
Vordingborg Kommune skal så bidrage med de praktiske hænder. Det er her løbeklubberne 
kommer ind i billedet. 
Der vil senere blive inviteret til informationsmøde. 
Løbeklubberne vil blive aflønnet i forhold til det antal medlemmer, der stiller op som hjælpere.  
Det er første gang løbet afholdes. 
Der planlægges ruter på 21,5. 10 og 5 km. 
Peter skriver tilbage til Jesper Kjærulff for at sige, at det vil vi gerne høre mere om. 

 
Ad.7. Eventuelt 

a. Crossløb (Keith) 
Det er blevet foreslået, om klubberne kunne tænke sig at arrangere crossløb.  
Irene har foreslået at vi kunne lave et løb ude ved Bosei, der hvor vi plejer at løbe dogmeløb. 
Punktet tages med på dagsordenen ved næste bestyrelsesmøde. 
Der er evalueringsmøde i morgen. 

b. Klubtrøjer. 
Claus (Rema) tilbød til generalforsamling at sponsere klubbluser for 3.000 kr. 
Tine tager kontakt til Claus. 

 
Ad.8. Dato for næste møde 
Torsdag den 30.5. kl. 19.15 hos Keith. 
 
 
Referent 
Berit 
 

 
 
 
 
 


