
 

Referat til Præstøløbernes bestyrelsesmøde  

 

Dato 13/11 2018 

Tidspunkt og sted Kl. 19.30 Bygvænget 36 

Medlemmer Steen, Eva, Anne, Berit, Peter, Sanne 

Fraværende Eva 

Referent Anne  

 

1. Godkendelse af forrige ref og 

dagsorden.  

 

Referat  fra d. 19/6 er godkendt 

2. Post, mail, FB, hjemmesiden Sten organiserer vores FB side. 

Hjemmesiden ser fin ud, der er flotte billeder. 

3.  Evaluering af efterårets løb.  Refleksløbet har været en succes igen i år, og 

det er et nemt løb, alt materiale kommer med 

posten. 

Dogmeløbet blev igen i år en stor succes og 

mange fremmødte. 

Præstøløbet , der var for få deltagere. Vi må 

forsøge nogle andre tiltag. Vi forestiller os at 

vi skal have fat i børnene, skolerne, 

efterskolerne og Marjatta. 

Vi vil indbyde til et formøde i foråret 2019, så 

der er så mange som muligt der kan komme 

med gode forslag til det kommende Pløb. Vi 

byder på kaffe og kagebord. 

4.  Revidering af drejebog til P-løbet Anne reviderer og tilføjer nye tiltag fra 2018 

5.  Løbetider og dage 2019.  

 

 

Vi er godt tilfreds med lørdag kl.8 

 

Vi forsøger at tilbyde ”Fedtforbrændingsløb ” 

i Januar og Februar 2019, dvs langsomt løb 

mellem 7-7:20 pr km, Torsdage kl. 18:30 

 

Tirsdage  kl. 17:30 Efter opvarmning starter 

vi med at løbe intervaller. 

Vi øver os i december, og offentligøre det i 

Januar, med en pressemeddelelse. 

6.  Crossløb 2019 Vores crossløb er d.24/2-19. Steen beder om 

hjælp, når tiden nærmer sig. Min.10 hjælpere 

er nødvendigt. 

 

7.  Naboløb, december Steen vil gerne stå for Naboløbet i December. 

15/12 i Bosai  

 

8.  Julefrokost 30/11. Planlægning heraf Der er et ønske om at vi får maden udefra og 



 klubben giver drikkevarer.( øl, vand og snaps 

) Der bliver mobilepay og det bliver 150 kr 

pr. Løber. Steen sørger for invitation på FB 

og udsending af email. Pakkeleg med 

hjemmelavet gave. Kaffe/ The / mælk og sødt 

sørger klubben for. 

9.  Generalforsamling 2019 25/2 2019  kl.19:00 i Multicentret, Sanne 

booker rum. 

Indkaldelse med mindst 14 dage inden 

 

10.  Mail- og medlemsliste. Medlemskort 

 

. 

Afventer til næste møde. 

Steen spørger om mail adresselisten er 

opdateret ? 

 

11. næste møde 

 

Mandag d.7/1-19 kl. 18:30 hos Berit. 

12. evt. 

 

Forespørgsel på ”små markerings flag/ 

vimpler, til P løbet ” vi undersøger markedet 

og køber nogen. Steen spørger DGI Martin . 

 

Klaus G har orienteret om der kommer et 

oplæg fra en fysioterapeut, om hvordan man 

undgår løbeskader. 

 

 

  

 


