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Referat fra bestyrelsesmøde 22.09.2009 

 

Mødet blev afholdt hos Mette J. 

Til stede var: Mette J, Peter og Berit 

 

 

Ad. 1. – siden sidst  

Præstøløbet: 

1. tidtagningen fungerede ikke optimalt. Næste år overvejer vi en ”slusemodel” 

2. der var ikke medaljer nok, og der manglede til børnene. 

3. lodtrækningen skal foregå, så der ikke kan snydes. Der var nogle af deltagerne, der havde 

oplevet, at der blev snydt ved lodtrækningen. 

 

Løbetræning begyndere (DGI): 

Træningen er afsluttet for ca. 14 dage siden (14.9). Det er aftalt med folkene fra Mern, hvad der nu 

er af muligheder, og mandag vil fortsat være tilbudet – kl. 18. Der tilbydes hjælpetræner og der 

fortsættes efter DGI-programmet. Der dækkes så vidt muligt 2 niveauer, afhængig af hvem der 

møder op. 

 

Vi diskuterede, hvorvidt vi kunne få DGI-deltagerne med i klubben, og besluttede, at hvis de betaler 

sidst på året, så gælder det også for næste medlemsår. Alternativt kan opkrævningen sendes ud først 

i kommende år. 

 

Ad. 2. – julefrokost 

Der skal sendes en mail ud til medlemmerne om hvem der vil være med i et julefrokostudvalg. MJ 

sørger for udsendelse af en sådan mail. Der skal svares hurtigt. 

 

Klubben giver et bidrag på 2.000 kr. til hjælp til julefrokosten. 

 

Ad. 3. – øvrige aktiviteter 

Vi diskuterede vores tidligere forslag om et løbeurearrangement hos Ove evt. kombineret med ”løb 

med en ven”. Peter mente at et sådan arrangement kun ville resultere i, at man når man har fået 

demonstreret forskellige ure selv vil gå hjem og bestille over nettet, og at i øvrigt en del allerede har 

anskaffet sig et løbeur. 

 

Der blev ikke en endelig konklusion på dette punkt (så vidt jeg husker). 

 

Ad. 4. – aktiviteter 2010 

Dato for Præstøløbet 2010 bliver søndag den 5. september. 

 

Vi talte om en coopertest til foråret. Peter foreslog at vi kombinerede testen med grill bagefter, 

hvilket sidst havde været en succes. 

 

Herudover talte vi om at arrangere en aften med kost- og motionsvejleder Uffe Storgaard Sloth. 

 

Peter kontakter Uffe og sørger for via facebook at kontakte andre løbeklubber, som så også har 

mulighed for at deltage i arrangementet. 
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Generalforsamling 2010 

Fastsat til 23. februar 2010. 

 

 

Ad. 5. - Evt. ændring af bestyrelsens konstituering 

I bestyrelsen er vi usikre på Flemmings fortsatte medlemskab af klubben og hans 

næstformandspost. 

 

Berit har kontaktet Flemming, men havde ikke fået tilbagemelding fra ham.  

(det har jeg nu, og vi må betragte Flemming som udtrådt af bestyrelsen – jeg skulle i øvrigt  hilse 

jer fra ham). 

 

Ad. 6. – Evt. 
Der var ingen punkter under dette punkt. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 11.01.2010 kl. 17.00 hos Berit, Grønnegade 6. 

På dette bestyrelsesmøde skal vi bl.a. planlægge generalforsamlingen. 

 

 

22. september 2009 

Berit 

 


