Referat af Præstøløbernes bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt og sted
Medlemmer
Fraværende
Referent

16.5.19
Kl. 19.00 hos Sanne
Anne, Berit og Sanne
Eva, Peter, Steen
Berit

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Nye punkter

2. Post, email, FB og hjemmeside.

3.

Løbstilskud 2019 - status fra Eva

4. Begynderløb, hvordan går det?

5. Ren Natur den 6.6.
6.

Medlemskab af ”Aktiv liv ved
Fjorden”

7. P-løb
8. Chritsianshavnermilen

Vi rykker DGI for de 3.000 kr. igen.
Nyt punkt ”Christianshavnermilen”.
16-05-2019: Eva oplyser at vi nu har
modtaget de 3000 kr fra DGI.
Vi er blevet spurgt, om vi vil være med til
Havnens Dag. Vi deltager med løb (den blå
rute).
Vi har modtaget mail fra DGI om Prøv den
nye træningsapp Træn Selv. Kan hentes gratis
i Appstore eller Googleplay.
Der blev udbetalt for lidt i tilskudsberettigede
løb. Vi må gøre mere reklame for de fem løb,
man har mulighed for at søge tilskud til.
Vi sender en nyhedsmail ud, hvor vi gør
opmærksom på de løb, man kan søge tilskud
til.
Vi oplever fin tilslutning, og overvejer, om vi
skal føre et hold videre fra 5 til 10 km i
efteråret.
Der er pt. 10 betalende nybegyndere.
Vi spørger Peter, om han vil organisere
tilmelding til Stafetten. Kontaktperson til
Næstved Stafetten er Janne Jensen, som kan
kontaktes ved mange tilmeldinger, da vi så
har mulighed for at få en særlig pris.
james.jensen@stofanet.dk Mobil 28184316.
Sidste tilmelding er den 17.6. kl. 23.00.
Der er afgang fra stranden kl.17.15. Vi
koordinerer, når de sidste har meldt sig til.
Sanne repræsenterer Præstøløberne i
styregruppen. Der er møde den sidste søndag i
hver måned. Vi ser hvad det bringer, og ser
om det er noget vi kan blive glade for.
Vi holder P-løbsmøde den 3.6. kl. 16.15
alternativt kl. 18.30 hos Anne.
Den 5.8. Anne rundsender indbydelse til
deltagelse i Christianshavnermilen.

9.

Eventuelt

10. Næste møde

Foreningen betaler mad, drikkevarer og
kørsel.
De der har en Præstøløber T-shirt, løber i
denne.
Hvis man skal have en ny Præstøløberbluse,
kan den fås til medlemspris i Sportigan, som
har farve og tryk.
Mandag den 1.7. kl. 19.00 hos Berit
.

