Referat af bestyrelsesmøde mandag den 20. juni 2011 hos Keith
I mødet deltog: Peter, Keith, Sanne K, Irene og Berit.

Ad. 1.Siden sidst:
Vi gennemgik sidste referat, og alle punkter var effektueret.
Ad. 2.: Gang i Vordingborg
Vi er nu med i projektet, som er i ugen efter Præstøløbet (uge 36).
Peter har skrevet til Uffe, som er leder på det projekt. Peter har skrevet rundt til bestyrelsen angående
dette.
Uffe har anmodet om billeder. Vi skal blot huske at de, der er på billederne skal give deres samtykke til at
billederne må bruges. Vi kunne evt. bruge billeder fra begynderløb og Fransk Forårsløb. (måske
gruppebilledet fra Klosternakkeskolens skolegård.) Der skrives rundt til begynderne for at bede om deres
samtykke. Peter skriver rundt og sender billede til Uffe.
Ca. 14 dage inden projektet( fx uge 35) sendes en reminder ud til klubben for at få så mange som muligt
med til træningen. Keith skriver rundt.
Ad. 3: Afrunding af årets begynderprojekt
Alle var enige om at projektet har været en succes. Vi har fået god respons fra flere begynderløbere.
Programmet har virket, og alle har givet udtryk for at ha fået en succesoplevelse.
Peter har skrevet ud til bestyrelse og løbsgruppe om, at der tirsdag og torsdag løbes i 2 hold: et hold der vil
vedligeholde 5 km, og et hold der på sigt vil op på 10 km.
Der var nogen diskussion om, hvordan vi bedst fastholder nybegynderne. Sanne fortalte, at Henrik var
kommet med det forslag, at man fx udnævnte en af nybegynderne til at være tovholder, og at vi så holder
fast i den person og følger op på hvordan det går.
Vi fastholder tirsdag, torsdag og lørdag som træningsdage. Hvis der er stemning for det, vil Sanne K gerne
tilbyde at løbe om mandagen.
Vi kan evt. sende en motivationsmail rundt om at i sommerperioden skal løb vedligeholdes, da der efter
sommerferien løbes Præstøløb. Henrik sender mail rundt.
Vi snakkede om, om vi evt. skulle lave et lille opslag, der bliver hængt op (synligt) på glasdøren i hallen. På
opslaget skal træningsdage og –tider fremgå samt vores hjemmesideadresse. Sanne søger for dette opslag.
Fransk Forårsløb og begynderprojekt 2012 tages op på næste bestyrelsesmøde!
Ad. 4: Indkomne forslag
Opbevaringsrum: Irene har ringet til Lars Nerup (halbestyrer) . Lars har en del at se til, men han har
tilkendegivet at vi evt. kan få stillet 1 – 2 skabe til rådighed. Lars vender tilbage med endeligt svar senere.
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Der var diskussion om, hvorvidt vi fortsat skal bruge hallen. Vi har til dato ikke brugt lokalet. Måske vi skal
introducere en ”afterrunning” fx en gang om måneden (tirsdag) med fokus på det sociale. Her tales bl.a.
om kommende løb m.v.
Vi besluttede at forsøge projekt ”afterrunning” første gang tirsdag den 5.7. vil første tirsdag i måneden
være fast ”afterrunning-dag”. Berit tager noget spiseligt med (appetizer) til den første ”afterrunning”.
Børneattester:
Peter gør opmærksom på at da vi har medlemmer under 15 år, skal vi (trænere) have indhentet en
børneattest. Peter indhenter.
Brug af hallen:
Keith har holdt et møde med Carsten (cafeteriebestyrer)., og Keith har indhentet følgende priser:
Buffet incl. Kaffe 95 kr./person.
Brunch 65 kr./ person. (planlægningsmøde – lørdag 10-12).
Bestyrelsesmøderne – let aftensmåltid plus kaffe og kage 80 kr./ person.
Medbragt mad må kun spises i forhallen, når cafeteriet er lukket.
I forbindelse med Præstøløbet kan han tilbyde sandwich 15 kr. pr. stk.
Der er ikke noget minimumsantal. Hvis cafeteriet er åbent, er han villig til at servere.
Keith har aftalt at vi vender tilbage.
Vi aftalte foreløbigt, at det ville være en god idé at afholde planlægningsmøderne i hallen. Næste
planlægningsmøde afholdes lørdag den 24.9. kl. 10-12 med brunch. Keith bestiller og sender mail rundt til
medlemmerne.
Vi synes umiddelbart at det bliver dyrt at afholde samtlige bestyrelsesmøder i hallen, men aftalte af vi
afholder det sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen i hallen. Klubben finansierer.
Herudover har vi aftalt at vi bestiller sandwiches til efter Præstøløbet. Hjælperne får en sandwich af
klubben, og de der ikke er med som hjælpere betaler selv.
Ad. 6: Dato for næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 3.10. hos Irene.
Punkter til næste bestyrelsesmøde:
 Fransk forårsløb
 Begyndertræning
 Julefrokost (evt. Abilhøjskolen() og udvalg
 Opfølgning af tovholder for nybegynder
20.06,2011
Berit
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