Referat af Præstøløbernes bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt og sted
Medlemmer
Fraværende

25/1 2021
Kl. 18.30 på Bygvænget
Eva, Anne, Berit, Susanne Sanne
Afbud fra Eva

1.Godkendelse af referat fra 19/10 2020 og
dagsorden: er der tilkommet flere punkter

Referatet er godkendt.

2.
Generalforsamling 2021
- hvad gør vi ift. Covid?

Vi henviser til DGIs anbefaling og indkalder
til ordinær generalforsamling, som afholdes
den 22.2.
På valg er Sanne og Anne.
Bliver forsamlingsforbuddet ikke hævet eller
udvidet, så udskydes generalforsamlingen

3.
Post: Gennemgang af mails.

Der er kommet mail fra ”Bevæg dig for livet”
om skrald og bevægelse. Vi har kun tilmeldt
os skrald for egne medlemmer.
Såfremt den kommende bestyrelse er enig, og
hvis forsamlingsforbudet er hævet, vil vi
foreslå, at begynderløbet starter tirsdag den
6/4 med afslutningsløb efter 10 løbsuger.

4.
Begynderløbet 2021
- har vi en holdning til det allerede nu, hvis
ikke generalforsamlingen bliver afholdt
planmæssigt?
5.
Hverdagsløb. Gør vi som vi aftalte:
Opvarmning er et fast punkt, og alle er glade
for opvarmningen.
Vi skal nok stramme lidt op på
”nedvarmning” efter løb.

Vi er rigtig glade for opvarmning. Anne laver
et program for opvarmning og Sanne for
nedvarmning. Vi vedhæfter det dette referat
og hæfter det sammen med
begynderløbsprogrammet.
Vi foreslår den nye bestyrelse, at klubben
træner op til et halvmarathon, for de
medlemmer, der kunne have lyst til at løbe et
malvmarathon til afvikling sidt på foråret.

6.
Vi deltager i ”Danmark går sammen”. Vi skal Vi samler skrald fra Præstø Strand til
organisere løbe/gå- grupper til affaldssamling Evensvinget 9.2. eftermiddag og den 13.2.
(helst langs stranden) senest i uge 7
eftermiddag. Der kommer mail med nærmere
plan.
Tovholderne skal taget et par billeder specielt
af al den skrald, man finder og lægge på
instagram og brug #wewalkstrandoprydning.

9. Evt.

Vi skal være opmærksom på, at vi skal have
plottet en dato ind til planlægning af
lørdagsløb.
Næste møde vil være konstituerende møde
efter generalforsamlingen.

