Referat af bestyrelsesmøde 13.11.2012 – Præstøløberne (hos Eva)
Til stede var: Eva, Tine, Anne, Peter, Keith og Berit
Nina og Tony har meldt afbud.
Ad. 1. Valg af dirigent:
Anne er valgt.
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad. 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 6.9. 2012:
Godkendt.
Ad. 4. Status på igangværende aktiviteter:
a. Vedtægtsændringer (Nina og Tony)
Punktet udsættes til næste møde.
Punktet skal færdiggøres på næste bestyrelsesmøde med henblik på
generalforsamling.
Alle skal have et eksemplar af de eksisterende vedtægter med gerne med
kommentarer.
b. Lyserød lørdag – afrunding (Keith)
Vi har fået et flot takkediplom. Peter scanner diplomet ind og lægger det ind
på hjemmesiden.
Der er enighed om at vi gerne vil deltage i arrangementet (på samme lave
niveau) til næste år.
Keith kontakter Christine fra Kræftens Bekæmpelse med besked om, at vi vil
deltage i Lyserød Lørdag til næste år. Der skal være mere reklame i aviserne
om vores deltagelse.
c. Dropbox (Tine)
Vi vil snarest modtage en mail med et link til Dropbox.
d. Børneattester (Peter)
Peter har modtaget 9 attester, som er sendt videre til politiet.
DGI foreslår børneattester fornyet hvert andet år.

e. Lunteholde t status (Tine)
Der har indtil nu kun været én udover Tine, der er mødt op. Tine vil forsøge at
sende sms rundt, for at se om det giver nogle flere løbere.
Ad. 5. Indkomne forslag
a. Skinnerup-arrangement (Peter, note 1)
Leif Skinnerup tilbyder et inspirationsforedrag, pris kr. 1.300 incl. transport.
Peter kontakter Leif Skinner for at spørge om han evt. kan en dag i
begyndelsen af marts måned.
b. Udlån af klubbens ejendom (Peter, note 2)
Vi har tidligere vedtaget, at vi ikke ville udlåne. Vi er enige om, at vi nu gerne
vil nuancere dette. Det er derfor muligt nu at låne pavilloner og lydanlæg. Dog
skal der inden der lånes gøres opmærksom på, at ved evt. skade m.v. er man
erstatningspligtig. Anmodning om lån skal ske til formanden (Peter).
c. Facebook (Anne, note 3)
Gruppen har indtil nu været lukket. Peter ser på hvem der er administratorer.
Vi ønsker at gruppen skal være åben.
d. Julefrokost (Peter, alle)
Anne vil gerne lægge hus til julefrokosten. Anne tager kontakt til Sanne (sidste
års ”årets løber”) for at minde hende om at rundsende en mail om årets
løber.
Anne foreslår en menu, og derefter kan man melde sig på det, man vil
medbringe.
Peter sender indbydelse rundt til julefrokost.
Ad. 6. Evt.
Eva foreslår at vi får opdateret vores medlemskort, så vi får vores logo på kortet.
Edward sørger for at opdatere vores medlemskort.
Ad. 7. Dato for næste møde
Tirsdag den 8.1.2013 kl. 19.30 hos Berit.
Punkter til næste bestyrelsesmøde:
 Løbskalender
Vores eget E-løb
Coopertest (2 gange årligt)

Påskehareløb
Nytårsløb
Midsommerløb
Vintersolhvervsløb
Dogmeløb
Fastelavnsløb
Præstøløb
Fastelavnsløb
Pandelampeløb
Lyserød lørdag
Fransk forårsløb
Begynderløb
Nissehueløb
Fuldmåneløb
 Vedtægter
13.11.2012
Berit

Ad.4.d.
Børneattester er indhentet 14.11.2012 for følgende:
Anne Wolsing
Berit Husted
Irene Lerche
Keith Duddles
Peter Bredo
Sanne Tandrup
Sven Bjarne Møller
Tony Eeg
Vibeke Bille
Der findes ingen oplysninger på de nævnte i Det Centrale Kriminalregister.
Attesterne makuleres og opbevares ikke.
18.11.2012
Berit

