
 

Dagsorden til Præstøløbernes bestyrelsesmøde  

 

Dato 17/5 2017 

Tidspunkt og sted Kl. 19 Bygvænget 36 

Medlemmer  Anne og Sanne 

Fraværende Berit, Eva, Simon og Peter 

 

1.Godkendelse af referat fra 8/3.  

 Godkendt uden bemærkninger. 

 

 

 

2. Opfølgning fra sidste møde:  

 

Pr. 1/5 redigeres maillisten ifh. Betalende 

medlemmer? 

Hjemmeside -  redigering mm. 

 

 

 

D.25.5 opdateres maillisten, og de 

medlemmer der stadig er i restance, slettes af 

maillisten. 

Vi beder Peter om at lægge `det franske forårs 

løb `Forrest på hjemmesiden, og ændre 

løbstidspunktet d.27.5 til kl. 10:30 i 

lørdagsløbskalenderen. 

Hjemmesiden er et punkt igen til næste møde. 

 

3. Post: Gennemgang af mails, sms mm.; 

Ekstern:  

Intern: 

 

Eksterne mails:  

Anne Lise Karlshøj har henvendt sig vedr.” 

aktiv havn” arrangement, det har vi takket nej 

til. 

DGI har sendt mail vedr. crossløb, om 

planlægning af rute i Præstøløberregi. Vi har 

forespurgt de 8 aktive crossløbere, om de ville 

hjælpe til et Crossløb, men de har takket nej. 

Bestyrelsen kan ikke afse tid til det, uden 

opbakning fra andre løbere. 

Henv fra Michael Justesen vedr. deltagelse i 

Fritid ved vand d. 10.6, men det er en lørdag 

og vi har lørdagsløb, så vi deltager ikke. 

 

Intern mail:  

Mail fra Sven Bjarne hvori han anmoder  

bestyrelsen om at præcisere proceduren for 

formidling af løb og andre arrangementer i 

klubben. 

A:Lørdagsløbene bliver annonceret på 

hjemmesiden og på facebook. 

Lørdagløbekalenderen opdateres efter hvert 

planlægningsmøde. 

 



B: Løb hvor klubben ( bestyrelsen) er 

arrangør, informeres via mail , oprettelses af 

begivenhed på Face book og opslag på 

hjemmesiden. 

4. Aktiviteter.  

Anne får fat i drejebogen til Præstøløbet: 

Skal vi igang nu? 

 

Drejebogen er gennemgået og vi går så småt i 

gang med forberedelserne. 

Vi spørger folk om at medvirke i et ad hoc 

udvalg. 

5. Begynderløb. afslutning Danmarksstafetten 

(Peter) 

Vi er i 9. Uge vi afslutter med 

Danmarksstafetten d. 11.6, og pt. Er der 

tilmeldt 9 deltagere. 

6. Franskforårs-løbsammen Pågår, der er sat plakater op i byen, flyers er 

lagt i Sportigan, og der er sendt 

pressemeddelelse. 

7. Eventuelt  

 

 

8. Næste møde  Forslag :Onsdag d.28.6.17 kl.19  

 . 

 

  

  

  

 


