Dagsorden til Præstøløbernes bestyrelsesmøde
Dato
23/4 2018
Tidspunkt og sted
Kl. 19.00 på Bygvænget
Medlemmer
Eva, Anne, Berit, Peter, Sanne, Steen
Fraværende
Berit, Eva, Peter
Referatet fra 7/3 er godkendt
1. Forrige ref og opfølgniner på dette
Formular på hjemmesiden.?
1:Vi spøger Peter om at følge op på formular
b.: Cross-løberne på FB og
på hjemmesiden ( dette pågår allerede )og om
hjemmesiden.
han vil opdatere hjemmesiden vedr. Den nye
Nyt cross løb 2018-19
bestyrelse.
c.: Medlemskort ifm kontigent 2018
B: hjemmesiden er opdateret vedr. Cross
d.: mailliste
løbere.
Datoen for præstøløbernes arrangement af
Cross løb i DGI regi bliver søndag d. 24/2.
Steen er tovholder.
C & d pga pc problemer hos kasseren, er
medlemslister og medlemskort forsinket,
kommer snarest.
Vi overvejer om det kunne være muligt at
indbetale kontingent via Mobile pay, Steen
undersøger, til næste best.møde.

2. Begynderløb. Status og hjælp i uge 19
Vi spørger rundt i klubben, Steen vil gerne,
hvis ikke andre kan ( skal tage fri fra job )

3. Post: Gennemgang af mails, sms mm
Der er fremsendt mail fra Katrine
Olldag ang. Promovering af aktiver i
Præstø under Fransk Forår

4. Crossløb, hvordan går det?
Der er kommet henvendelse fra mtbfolket i Bosia
5. Fastsættelse af dato til P-løbet 2018

Vi fremstiller en lille folder og Ole kan trykke
en plakat.
Steen udfærdiger folder.
Ole Thomsen har skrevet vedr. Et trailspor i
Bosaiskoven, som vi meget gerne må benytte.
Steen kontakter Nicklas, som ved noget om
trail sporet.
Se punkt 3 og 1 d.

Vi satser på søndag d.2.9.18

6. Tilmelding til Danmarksstafetten.
Hvem gør det?

Onsdag d.13/6 kl 18.-21, vi spørger Peter om
han vil sørge for tilmeldingen.
Vi gør som sidste år. Vi løber et fælles løb og
7. Franskforårsløb, gør vi som sidst. Løb samles i en have nede i byen bagefter.
fællesløb med Præstøløberne?
Plakater i butikkerne og FB
8. Eventuelt
Sanne laver en pressemeddelelse vedr. vores
pluggingsløb.
9. Næste møde
20.6.19 hos Sanne kl. 19.00
Punkter til næste dagsorden
.
Præstøløbet
Mobile pay
Referent

Anne W

