
 

 

Ordinært bestyrelsesmøde i Præstøløberne d. 21. januar 2014 

 
1. Valg af dirigent: Keith 
 
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 
 
3. Godkendelse af referat - godkendt. 
 

4. Status i gangværende aktiviteter. 

 
  a. Mailgrupper (Peter) i gang 
 

  b. Crossløb - vores løb gik godt. Positive tilbagemeldinger. 

 - Pavillon fra DGI - vi kan få en pavillon fra Harald Nyborg - vi takker. 

 - Gave fra DGI - måske nogle trøjer - Peter fordeler. 

 

  c. Klubtrøjer á la Rema - pågår - skal det på generalforsamling? 

   Skulle vi købe en bunke af trøjer? Hvilken farve -   

   og hvor meget skal sponsorerne fylde??? 

   Der nedsættes et åbent udvalg bestående af Annette fra bestyrelsen og medlemmer, som bliver    

opfordret via mail af Peter. Deadline: 31. januar for tilmelding.   
 

  d. Gratis online betalingsløsning. Pågående. 

 

  e. Lyserød lørdag, afrunding - en stille succes. Kunne vi lægge lørdagsløbet kl. 10 den dag - bage 

lyserøde kager - tænke - tænke... invitere naboklubber måske? 

 
5.  Indkomne forslag. 
 
a. Generalforsamling og kontingent. se pkt. c 

    Mandag 24. februar kl. 1900.  Sanne prøver at booke Bernhard´s Baglokale - indgang fra Svend 

Gønge´s Torv. 

Standard dagsorden - kontingent uændret mener bestyrelsen. 

Dagsorden til GF: 
Forventninger til klubaktiviteter... 

Forslag: Trænings-udveksling med naboklubber... Forskellige events - f.eks. vores egne 

Erimitageløb... 

Varierende starttider på lørdagsløb... 

DGI-kurser - vi skal uddanne instruktører færdig. Peter, Anne, Irene mangler de sidste kurser. 

Svend Bjarne er færdig. 

Skulle klubben afsætte et beløb til uddannelse af nye instruktører - med forpligtelse til at starte 

begynderløb m.v. 

 

b. Præstø lokalråd - kontakt oplysninger. 

 

c. Facebook-ansvarlig? Gruppen er åben for alle - hvem skal svare på spørgsmål? Uafklaret. 



 

 

Tages med som punkt til GF - skal der være en ansvarlig? 

 

d. Begynderløb. Sanne T vil gerne være tovholder med Annette - der sendes en rundemail om 

tilmelding til en gruppe. 
 

e. Fransk Forår 2014. Lørdag 31. maj.  

Der findes en drejebog - der skal være fokus på at definere opgaver. Bestyrelsen spørger Henrik 

Rømer... 

Planlægningsgruppen består af....afventer den nye bestyrelse. 

 

f. Endomondo - Ole foreslår præmier for bedste præstationer via Endomondo... 

Bestyrelsen afslår forslaget, da man ikke mener det er i foreningens ånd. 

g. Sponsortrøjer fra Præstø Madmarked. Sættes til trøjeudvalget. 

 
6. Evt.  

-Møde i Vordingborg Kommune Keith var med og orienterer herfra, der bliver udsendt en 

orientering fra mødet.  

- Annette: Møde i Vordingborg Kommune med idrætsklubber angående direkte booking af 

kommunens idrætslokaler... 

- DGI-konsulent L.S. stod for cross-løb - hun er fyret pga. omstrukturering. Vores cross-løb følges 

nu af en DGI-konsulent fra Vestsjælland. 

  

7. Næste møde - udsættes til efter generalforsamlingen - og den nye bestyrelse. 


