
Referat fra bestyrelsesmøde 21.1.2013 
hos Berit 

 
Til stede: Peter, Eva, Anne, Tine og Berit 
(Keith, Tony og Nina havde meldt afbud) 
 
1. Valg af dirigent: 
Anne meldte sig. 
 
2. Godkendelse af dagsorden: 
Dagsordenen godkendt. 
 
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13.11.2012 
Referatet er godkendt. 
 
4. Status på igangværende aktiviteter: 
a.  Vedtægtsændringer (Nina, Tony) 

Nina har lavet et forslag og Tony har læst det igennem, og har en enkelt ændring. 
Sven-Bjarne har også et forslag til vedtægtsændringer. 
 

b.  Dropbox (Tine) 
 Afventer. 
 
c.  Luntehold status (Tine) 

Tine har ikke indkaldt, men vil gerne i gang igen. Evt. smse rundt. 
 

d.  Skinner-arrangement (Peter) 
 Peter fastsætter en dato, og melder ud. Det bliver formentlig en gang i marts. 
 Vi er enige om at invitere løberne fra Mern. 
 
e.  Medlemskort, opdatering (Edward) 
 Edward har sendt forslag til Peter.   
 
5.Indkomne forslag: 
a. Facebook (Anne, Peter, note 1) 
 Peter har åbnet siden, så nu kan alle gå ind. 
  
b. Løbskalender (Alle, note 2) 

Coopertest. Thomas har foreslået at vi inviterer Mern løberne. Anne melder tilbage 
til Thomas. 
Begynderløb: 
Vi diskuterede hvordan konceptet skal være, og overvejer at lave to niveauer. 
Opvarmning foreslås til at man evt. starter med at gå 10 min. Vi spørger Sven Bjarne 
og Irene om de vil stå for opvarmning.  
Løbeprogram (10 ugers træningsprogram benyttes). 



Sven Bjarne har muligvis et program til 5-10 km. Vi spørger Sven Bjarne. 
Vi sender mail rundt til medlemmerne for at spørge, om der er nogen, der vil være 
med til at deltage som ansvarlig/hjælper.  
Tine kontakter Sanne Koch for at høre, om hun vil være med til at løbe med 
begynderne. 
Hvis det bliver aktuelt med begynderløb, skal træningen starte tirsdag den 5. marts. 
Tine skriver udkast til mail og rundsender til bestyrelsen til gennemsyn. 
Hvis begynderløbet bliver til noget, skal det annonceres i avisen, på Facebook og på 
vores egen hjemmeside. 
 

c.  DAF (Peter, note 3) 
Peter har modtaget orienteringsmateriale fra DAF. DAF tilbyder meget det samme 
som DGI. 
Kontingent er 500 kr. pr. år. 
DGI koster 10 kr. pr. medlem. 
Da vi har de samme fordele i DGI besluttede vi, at vi ikke ville være medlem af DAF. 

  
d.  Danmarks Indsamlingen 2013 (Keith, note) 
 Vi deltager ikke. 
 
e. Generalforsamling den 25.2.2013 
 Anne, Keith og Peter er på valg. 

Anne ønsker ikke genvalg 
Peter sørger for at rundsende indkaldelse. 
Cafeen på Abildhøjskolen bookes (Peter) til generalforsamling 

  
f. Indberetning af medlemstal til CFR (Peter, Eva, note 5). 
 Eva og Peter tager sig af punktet. 
 
6.Evt. 

1. Simons arbejdsgiver (chef) er ikke afvisende overfor tanken om at sponsere løbebluser til 
klubben. 

 
2. Mailgrupper. Peter vil oprette mailgrupper. 

 
7.Dato for næste møde: 
Generalforsamling den 25.2.2013 kl. 19.00 
 
 
21.01.2013 
Berit  
 
 
 
 



 


