Referat af Præstøløbernes bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt og sted
Medlemmer
Fraværende

19/10 2020
Kl. 19 Rugvænget
Eva, Anne, Berit, Susanne Sanne

1.Godkendelse af referat fra 7/1 2020 og
dagsorden: er der tilkommet flere punkter

Referatet er godkendt.
I tiden efter generalforsamlingen har der
været diverse korrespondance. Bestyrelsen
har ikke kunnet mødes pga. covid 19.

2. Opfølgning fra forår og sommer 2020

Vi har holdt covidreglerne, og der har derfor
ikke været arrangementer.

3. Post: Gennemgang af mails.

Sanne har udelukkende modtaget mails fra
DGI angående covid-regler.
Martin fra DGI har tagget Sanne mht.
løbekurser. Sanne har svaret, at klubben ikke
har økonomi til at sende folk på betalende
kurser.
På grund af Covid kom vi sent i gang.
Forløbet har derfor strukket sig over
sommerferien og over 14 uge. Forløbet blev
først afsluttet efter sommerferien.
Næste år satser vi på igen at holde
begynderløbet på 10 uger med start i ca. uge
10 og afslutte inden sommerferien.
Vi har fået meget positiv tilbagemelding fra
de begyndere, der har holdt ved.
Opvarmning er blevet et fast punkt, og alle er
glade for opvarmningen.
Vi skal nok stramme lidt op på
”nedvarmning” efter løb.
Det er godt, at der efter hver løbetræning har
været vand og lidt nødder.
Anne og Berit bager hver en kage. Sanne
sørger for pølser, brød og tilbehør samt
kaffe/the.
Vi holder udendørs julefrokost pga. covid.
Lørdag den 21.11. kl. 15.00. Løb med
efterfølgende suppe m.m. i bålhytten.
Årets refleksdag er torsdag den 22.10. Der
bliver udsendt mail.
Vi starter fra Sanne Rødegårds Allé 32, kl.
17.30 iført refleksvest og evt. pandelampe.
Løbet afsluttes med en forfriskning.

4. Evaluering af begynderløbet

5. Dogmeløb 2020

6. Julefrokost, kan vi afholde dette i disse
tider? Hvor og hvornår
7. Det løse, herunder fastsættelse af dato for
generalforsamling 2021og næste
bestyrelsesmøde

Generalforsamling:
Mandag den 22.2. kl. 19.00 i Multicentret.

8. Økonomi: I korte vendinger ☺

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den
25.1. kl. 19.00 hos Sanne, Rødegårds Allé 32.
Vi har pt. 39.170 kr. på kontoen.
Vi er pt. 48 betalende medlemmer.
Eneste udgifter indtil dato har været til løb i
Lundby og kontingent til DGI.

9. Evt.

Anne vil kontakte Peter angående webmaster.
Måske nogen har lyst til at starte et forløb op
mhp. at løbe et halvmarathon.

