Referat af Præstøløbernes bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt og sted
Medlemmer
Fraværende
Referent

13/3 2019
Kl. 18.30 hos Anne
Anne, Berit og Sanne
Eva, Peter, Steen
Berit

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Nye punkter
2. Post, email, FB og hjemmeside.

Godkendt.
Punkt 6. Indbetaling af kontingent.
Mail fra DGI. Crossløbet:
Vi vælger de 3.000 kr.
Mail ang Affaldssamling:
På opfordring fra et medlem, har bestyrelsen
besluttet at tilmelde sig Ren Natur. Svar
forventes omkring 1. april, om vi er blandt en
af de udvalgte foreninger.
Mail ang. Indvielse af ny bro i Præstø:
Vi har ikke mulighed for at deltage, da det
falder indenfor arbejdstiden.

3.

Løbstilskud 2019

4. Begynderløb

Mail fra Bosei:
Vi skriver, at vi gerne vil hjælpe, og at vi
deltager i det møde, de indkalder til.
Næstvedstafetten 26.6. kl. 18.30,
Villa Galina
Brøderup
Crossløbet
Klinteløbet
Etape Møn
Hver løber kan søge om 50 kr. pr. løb, dog
max. 250 kr. pr. år. Der skal søges om tilskud
inden løbet, og man løber i en Præstøløber Tshirt, og man skal tilmelde sig som
Præstøløber.
Opstart 16.4. kl.17.30. Gebyr er 225 kr. for
medlemskab, 10 ugers træning og et
afsluttende løb i Næstved (Næstved
Stafetten). Man kan tilmelde sig på nettet.
Vi skal annoncere på FB, pressemeddelelse
og plakater og flyers.
Vi spørger Peter om pressemeddelelse.
Vi spørger Steen om opslag op FB.

5.

Kommende arrangementer

6. Indbetaling af kontingent
7. Eventuelt

Påskehareløb (Karin) 20.4. kl.8.00
Fransk Forårsløb den 1.6. kl. 10.00
Helligåndsløb 8.6. kl. 8.00
Næstved Stafetten 26.6. kl. 18.30
Bestyrelsen sender en reminder.
Vi undersøger, hvor langt vi er kommet med
indkøb af markeringsflag til afmærkning af
ruter.
Evaluering af torsdagløb januar og februar
med start kl. 18.30:
Forsøget med at starte en time senere
medførte ikke flere deltagere/løbere.
Vi fastholder derfor det oprindelige
starttidspunkt torsdag kl. 17.30.
Naboløbet har været en stor succes i 2018/19.
Vi fortsætter og støtter op om konceptet.
Løbet bliver annonceret på FB.

8.

Næste møde

Afslutningen på crossløbet i Præstø 24.2. var
en stor succes. Tak til alle, der hjalp.
16. maj 2019 kl. 19.00 hos Sanne.

