Referat af Præstøløbernes bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt og sted
Medlemmer
Fraværende
Referent

21/10 2019
Kl. 19 hos Anne
Steen, Eva, Anne, Berit, Peter, Sanne
Steen, Eva og Peter
Berit

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Nye punkter
2. Post, email, FB og hjemmeside.

Der var et P-løbsmøde 6.8. og ikke et
bestyrelsesmøde.
Vi ønsker os en oprydning på hjemmesiden.
Fx et faneblad med arkiv til ældre fotos,
resultater m.m.
”Bevæg dig for livet” (gratis DGIarrangement) 2.11. Sanne deltager.
Vi deltog ikke i netværksmødet, men vi
forsøger at gøre det ved næste møde.
Vi arranger løb i november måned. Dato
kommer senere.
De resterende naboløb ser sådan ud:
• Oktober, Stubbekøbing løbeklub
• November, Præstøløberne
• December, Sibirien

3.

4.

5.

6.
7.

FB fungerer godt i forhold til begivenheder.
Evaluering P-løbet og hvad med 2020. Den nuværende bestyrelse agter ikke at
Skal vi prøve 10 km og ½ marathon
afholde P-løbet i sin nuværende form. Efter
generalforsamlingen, kan man overveje nye
tiltag til fx. Et halvmaraton, et 10
kilometerløb.
.Hvordan går det med hverdagsløbet
Der er god tilslutning til hverdagsløbene.
Tirsdag/torsdag. Året ud løber vi en times tid
uden program. Alle er velkommen til at
komme med forslag.
Anne bager musliboller og Berit bager en
Refleksløb
bradepandekage. Anne og Sanne sørger for
kaffe, te, mælk og vand.
Der er også et gå-hold.
Vi regner med, at der kommer 15-16 deltagere
i alt.
Naboløb i november
Vi løber fra Ugledige Grusgrav. Lone er
tovholder.
Julefrokost
Datoen er fredag den 22.11. kl. 18 i Bio
Bernhards Baghus. Indgang fra Svend Gønges

8. Generalforsamling 2020

9. evt

10. Dato for næste bestyrelsesmøde

Torv nr. 14, Præstø.
Vi kigger på menuer fra Duevangs og Meny
m.m. Det bliver som sidst med en vis
egenbetaling.
Der kommer en indbydelse ud sidst i uge 43.
Generalforsamling er mandag den 24.2. kl.
19. Der skal indkaldes med mindst 14 dages
varsel.
Sanne booker lokale.
Forslag skal indleveres senest 15.1.
På valg er:
• Berit
• Eva
Forslag til punkter i det nye år:
• Fælles løbearrangementer
• Måske vi skal tænke julefrokosten
anderledes til næste år. Evt. efter et
lørdagsløb.
Vi skal tjekke op på løbebluser.
Tirsdag den 7.1. kl. 19 hos Sanne.

