1. Bemærkninger til referat fra sidst.
Ingen bemærkninger.
2. Fransk forår:
Der har været et møde med uddelegering - næste møde i næste uge. Michael orienterer fra
gruppen.
3. Begynderløb.
En del frafald - men kører stadig.
Måske skal vi gøre mere ud af at "afslutte" med en pep-talk og lidt motivation.
Sanne kontaktes, om hun kunne synes det var en god idé.
4. Fortsætterløb - opfølgning på begynderløb.
Forslag om at blive på 5 km. så man opdager at man kan løbe hurtigere til Præstøløbet.
Kunne hedde "5 er fint". Så de faste løbeaftner er lagt tilrette på en 5 km. Dette kunne
måske fastholde nogle nye løbere.
Dette skal prioriteres og annonceres.
Vi bør snuse til de succesrige klubber - og høre hvad de gør. Blive inspireret af de klubber,
som har mange medlemmer.
Følgende gælder efter Fransk Forår:
Vi løber fra hallen (Multicentret) tirsdag og torsdag - og fra Roklubben lørdag. Tirsdag efter
konceptet 5 er fint
Jens laver oplæg til "5 er fint" efter Fransk Forår.

5. Svend Bjarne´s oplæg (vedhæftet)
Tages op til næste bestyrelsesmøde.
6. "Det sker" - reklameavis...
Forkastet.
7. Lydanlæg.
Foreningen ejer 2 højtalere og en forstærker. Vi har lånt mikrofon og headset.
Klubben indkøber 2 headset- mikrofoner. Det beløber sig til omkring 6000,8. Diverse fra DGI.
- Crossløb - klubben er blevet tilbudt at lave crossløb, formentlig til november. Michael,
Simon, Keith og Peter B. er på opgaven.
- Klubliv - Eva sørger for at klubben kommer med.
- Keith har sørget for, at bestyrelsen får mails fra DGI. Følger op på klubbens visning i DGI.
- Keith har været på fond-søgningskursus.
9. Hjemmeside og Facebook.

- Hjemmeside - alle udenbysløb skal ikke figurere - men der skal lægges link til de
forskellige løbekalendere.
- Vore egne løb skal ligge på hjemmesiden. (Med de rigtige årstal :-))
- Peter har indvilget i at holde hjemmesiden opdateret.
- Facebook - husk at smide billeder og kommentarer ind på gruppen.
Jens foreslår at vi laver en ny side til Præstøløberne - så vi er en side og ikke en gruppe.
Vi afventer - tages op til næste møde.
10. Evt.
Drikkevand til fransk Forår henter Simon lørdag.

11. Næste møde.
Torsdag 28. maj kl. 19.00 hos Jens - Egelyvej 7c, 1. th.

