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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 15.06.2010 

HOS PETER 

 

 

Til stede var: Peter, Sanne K., Irene og Berit 

 

Ad. 1. – opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde (26.04) 

 

 Klublokale 
Irene har talt med en fra Kommunen der har noget med hallen at gøre. Denne har givet udtryk  

for, at når hallen åbner igen har vi mulighed for at have rådighed over et lokale. 

 

 Hjemmesideønsker:  

1. Blog, hvor man fx kan skrive fra løber til løber (”Det løber imellem os”). Mette J. 

spørges om muligheden for at oprette en sådan blog.  

2. Opdatering af billeder/fotos fra løb, Præstøløberne har deltaget i. (Sanne orienterer 

Henrik om, at vi godt vil have lagt opdaterede billeder på à la Præstøløbs-temasiden. 

 

 Træningstider: 

Vi har besluttet at ændre træningstiderne til tirsdag og onsdag kl. 17.30 med virkning fra 29. 

juni. (Mette J. skriver til Ugebladet). 

 

 10-ugers program  

Vi har talt om at starte et 10-ugers program i løbet af foråret 2011, fx med start i uge 12/13. I 

den forbindelse skal der nedsættes et begynderløbsudvalg. Bestyrelsen spørger rundt i klubben 

via mail, hvem der kunne være interesseret i at været træner, assisterende træner, lave 

programmer, coopertest o.a. 

Vi overvejer om vi evt. kan ”strikke” noget sammen med Sportigan om at man for deltagelse i 

løbeprogrammet betaler et beløb og så får man fx sko og løbebluse udleveret. 

Punktet tages op ved næste bestyrelsesmøde. Peter udarbejder udkast til skrivelse til klubbens 

medlemmer. Udkastet rundsendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde. 

 

Vi forestiller os måske hold på tre niveauer. Sanne har tilkendegivet at hun gerne vil påtage sig 

at være ansvarlig for niveau 1-begynderholdet . Træningsdag for hele programmet bliver 

tirsdag kl. 17.30. 

 

 

Ad. 2. – status på kontingent 2010 og medlemsliste (Eva og Mette). 

Punktet er udsat, da de Eva og Mette ikke deltog i bestyrelsesmødet og de tilstedeværende kendte 

ikke status på kontingent eller den ajourførte medlemsliste. Mette J. udsender en opdateret 

adresseliste snarest 

 

 

Ad. 3. – Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 13.09.10 kl. 17.00 hos Berit, Grønnegade 6. 
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Ad. 4. – Eventuelt – OBS!!! 
Ulla foreslår at vi indkøber en pavillon til brug ved løb (fx Danmarksstafetten, Eremitageløbet, 

Præstøløbet o.a. 

 

Peter har undersøgt priser m.v. en pavillon på 3 x 3 m koster 668,00 kr. incl. moms, med 2 

sidevægge til 199,00 kr., vil en pavillon stå i ca. 1.000 kr. Vi vil gerne købe to stk.. og ifølge Harald 

Nyborgs hjemmeside vil den samlede pris for 2 pavilloner med sidevægge incl. moms og excl. fragt 

beløbe sig til 1.734,00 kr. 

 

Da forslaget er fremkommet under eventuelt, og derfor ikke kan vedtages, samt at næste 

bestyrelsesmøde er efter Præstøløbet (hvor vi skal bruge pavillonerne)vil vi gerne bede den samlede 

bestyrelse om tilladelse til at indkøbe 2 stk.  

 

 

15. juni 2010 

Berit 


