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Referat fra bestyrelsesmøde i Præstøløberne tirsdag 13.03.2012 hos Berit 

 

I mødet deltog: Peter, Anne, Keith, Tine, Eva, Nina, Tony og Berit 

 

Ad.1 – valg af dirigent 
Keith blev valgt til dirigent. 

 

Ad.2. – konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelse: 

Peter - formand 

Tine - næstformand 

Eva - kasserer 

Berit - sekretær 

Keith – PR ansvarlig 

Anne 

Tine 

Tony (1. suppleant) 

Nina (2. suppleant) 

 

Peter tager kontakt til Henrik angående hjemmesiden. 

 

Ad.3 – gennemgang af ansvarsområder 

Punktet afventer tilbagemelding fra Henrik. 

 

Ad.4 – siden sidst: kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde 12.1.2012 
Ingen kommentarer. 

 

Ad.5 – generalforsamling 2012 –  

a)vedtægtsændring 

b)nedsættelse af vedtægtsændringsarbejdsgruppe. 
Sven Bjarne har tilbudt at deltage i en sådan arbejdsgruppe. Herudover har Nina tilbudt at deltage 

og Tony vil også gerne deltage. 

 

Ad.6 – indkomne forslag 

Kræftens bekæmpelse 6. oktober. – støtte bryster, Stina har henvendt sig til for at spørge om vi ville 

være med til at sætte fokus på denne dag.  

Der var enighed om, at vi gerne ville deltage, og vi laver et løb i den anledning (”rundeløb”) à la 

dogmeløbet. Keith kontakter Kræftens Bekæmpelse, Stina og meddeler at vi synes det er en god idé, 

og vi gerne vil være med til at markere dagen med et løb. 

 

Keith melder tilbage på næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad. 7. – Evt. 

Overdragelse af Irenes nøgler. 

Tine overtager ansvaret for nøglen til hallen og kontakter Lars Nerup, pedel på Abilhøjskolen. 
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Punkter til næste bestyrelsesmøde: 

 Tilbagemelding fra vedtægtsændringsgruppen 

 Indsamling af medlemmers fødselsdage 

 Et punkt til næste møde ”godkendelse af dagsordenen” 

 Et punkt til næste møde ”godkendelse af referat” 

 Tilbagemelding fra Keith om Kræftens Bekæmpelses-løb 

 Hjemmesiden 

 Drop Boks Tine melder tilbage 

 Forslag om at den der lægger hus til bestyrelsesmøde modtager kr. 100,00 som godtgørelse 

for udlæg. 

 

Ad.8 – Næste møde 

Torsdag den 14.6.2012 kl. 19.30 hos Anne. 

 

Vi har desuden fastsat næste møde også: 

Torsdag den 6.9.2012 kl. 19.30 hos Tine, Rugvænget 53.  

 

 

Referent 

Berit 

 

 

 

 

 


