Referat af bestyrelsesmøde den 14.06.2012 (hos Anne)
I mødet deltog: Peter, Keith, Nina, Eva, Tine, Anne og Berit
Tony havde meldt afbud.
Valg af dirigent
Keith valgt.
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med følgende tilføjelser under punkt 5:
h) Facebook (Anne)
i) Netværksmøde (Peter)
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13.03.2012
Referatet godkendt.
Status på igangværende aktiviteter
a. Gennemgang af ansvarsområder:
i.
Hjemmesiden (Peter)
Peter sørger for at opdatere med relevante ændringer til hjemmesiden.
Hvis der er noget, man ønsker på hjemmesiden, sendes det til Peter. Vi
talte om at man måske kunne arkivere ”gamle” begivenheder (arkivere i
mapper: Arkiv for år xx), så det er de mest aktuelle begivenheder der
umiddelbart ”popper” op på hjemmesiden.
ii. Nøgler til hallen (Tine)
Talt med Lars Nerup (teknisk serviceleder/pedel) fra Abilhøjskolen. Der
var umiddelbart ingen problemer med at få nøgler til hallen.
b. Kontingent 2012 – afrunding (Eva)
Der er 54 betalende medlemmer.
c. Status fra udvalget til ændring af vedtægter (Tony)
Pågår.
d. Kræftens bekæmpelse 6. oktober (Keith)
Keith har kontaktet Kristina, som er repræsentant for foreningen og holdt
møde. Vi er enige om, at vi gerne vil deltage i et løb. Vi kan købe
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kampagnepakke til fx at pynte op i vores startområde. Vi har også mulighed
for at købe T-shirts for 75 kr. stk.
Vi har tidligere talt om, at vi bare ville løbe et almindeligt lørdagsløb. Anne
foreslår at vi i stedet laver et rundeløb i byen fx fra Per Thyges Torv.
Folk skal melde sig til i forvejen, så vi ved hvor mange T-shirts vi skal bestille.
Vi er enige om, at vi gerne vil være aktive, men også at vi gør det så nemt
som muligt for os selv.
Keith undersøger, hvad fristen er for bestilling af T-shirts samt hvilken type Tshirt vi kan købe (kortærmet eller langærmet).
e. Dropbox (Tine)
Fælles mailboks, hvor man kan lave et personligt rum (gratis). Dropbox
downloades til ens computer. Tine vil oprette et rum til Præstøløberne. Når
Tine inviterer medlemmerne, skal vi blot acceptere, og så er vi på.

Indkomne forslag:
a. Indsamling af medlemmers fødselsdage
Vi indhenter medlemmernes fødselsdatoer til brug for DGI og børneattester.
b. Godtgørelse på kr. 100 for at lægge hus til bestyrelsesmøder (Tine)
Forslaget godkendt, og med omgående virkning.
c. Støtte til DGI kurser (Anne)
Vi vedtager, at hvis medlemmer ønsker at deltage i kurser, som bestyrelsen
vurderer vil gavne klubben, så bevilges økonomisk støtte hertil ad hoc.
d. Vordingborg Idrætsråd (Peter, note 1)
Peter har fra Vordingborg Idrætsråd modtaget en mail, hvor man undrede sig
over, at Præstøløberne ikke var medlem og inviterede os derfor. Det koster 50
kr. om året. For dette kontingent modtager vi information om diverse
aktiviteter i kommunen.
Punktet henlægges.
e. Børneattester (Keith, note 2)
Ifølge Peter er reglerne, at når vi arbejder med børn under 15 år, skal vi have
børneattester på alle medlemmer, der er instruktører og hjælpere i klubben.
Nina undersøger reglerne i forbindelse med børneattester.
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f. Revurdering af klubtrøjer (Peter, note 3)
Bestyrelsen er enige om at vælge den røde klubtrøje, da det er den der er flest
af i omløb.
g. Gang i Vordingborg (Peter, note 4)
Vi er blevet inviteret til at deltage, hvor man holder en slags åbent hus i ca. 14
dage.
Bestyrelsen har besluttet at klubben deltager. Dog skal vi sørge for, at der
møder medlemmer op på træningsdage.
Eventuelt
Facebook:
Bestyrelsen foreslår, at gruppen på Facebook bliver en åben gruppe. Peter tager sig
af dette.
Netværksmøde:
Er ændret til et løbskomite-møde. DGI vil arrangere Cross cup efter samme skabelon
som er løbet i Vestsjælland. Cross Cup består af 4 løb henover vinteren fra
november til februar hvor alle klubber er inviteret og man samler point. Alle får
point for at deltage.
Cross cup er skovløb (andet underlag end asfalt). Det er ren motionsløb. Distancerne
er 1,5 km 3 km og 8 km.
Oplægget er at det bliver den anden lørdag i måneden.
Spørgsmålet er om vi deltager som klub, eller om vi også vil være med til at
arrangere løbet. Der skal bruges 4 hjælpere i målområdet, og der skal afmærkes en
rute. Der er ingen forplejning. For at pointene skal tælle med, skal man deltage i 3
ud af de 4 løb.
Bestyrelsen er positiv med hensyn til deltagelse, men afventer nærmere information
fra DGI.
Punkter til næste møde:
Revurdering af træningsdage (Anne)

Referent
Berit
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