Referat af Præstøløbernes bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt og sted
Medlemmer
Fraværende
Referent

Tirsdag 25/5 2021
Cirka kl. 18.30 Grønnegade. Efter løb og badning
Eva, Anne, Berit, Torben, Susanne, Sanne
Eva
Berit

1. Godkendelse af dagsorden og referat
(fra generalforsamlingen)
Nye punkter
2. Post, email, FB og hjemmeside.
Hvordan går det med hjemmesiden?
19.30 er der mulighed for et webinar
hos DGI. Vi er tilmeldt

3. Oversigt over økonomi og antal
medlemmer.
Herunder revidering af
medlemsmailen
4. Afslutning på begynderløb. Hvor skal
vi løbe et 5-km løb?

5. Forslag til fælles-løbearrangementer
2021:
After-løb-drinks
Etape Bornholm
Chr. Milen.
Fælles ½ maraton (se evt. Michaels
forslag til rute 5-10-1/2 og hel
maraton)
Refleksløb
Dogmeløb

Dagsorden godkendt.
Referat af generalforsamling har ikke været
rundsendt. Vi godkender herefter referatet.
Anne undersøger muligheder for at lave
hjemmesiden.

Medlemstallet er stabilt omkring de 40.
Bankbeholdningen er ca. kr. 36.000.

Tirsdag den 29.6. afslutter vi begynderløbet
med en 5 km. Vi bruger Michaels 5 km-rute.
Vi har efterfølgende traktement i Berits have.
Vi sender indbydelse rundt.
NB. Det er stadig muligt at købe en Præstøløberbluse i Sportigan.
•
•
•

•
•

Planlægning af lørdagsløb lørdag den
3.7. efter løb.
Fredag den 9.7. afholdes Cocktail-løb
og -party. Der vil være en
egenbetaling.
Der er Gåsetårnsløb den 11.7., hvor
der løbes halvmaraton. Der er
mulighed for at løbe en kortere
distance er også. Det kunne være årets
klubløb med tilskud.
Der er forholdsvis stor tilslutning til
Etape Bornholm. Løbet afholdes i uge
30.
Chr. Milen er aflyst, men vi arrangerer

•
•
•

selv løbet mandag den 6.9.
Vi spørger Michael, om han vil
arrangere løbet fx lørdag den 14.8.
Refleksløb 28.10.
Dogmeløbet er søndag 31.10., hvor vi
går over til vintertid.

6.

Løbebluser, har vi stadig styr på dem? Ove har styr på det, så man kan stadig købe
løbebluser.
Vi undersøger, om det er muligt at få en
langærmet løbebluse eller en tynd jakke med
vores logo på og i en farve, der matcher.
7. Næste bestyrelsesmøde?
Tirsdag den 5.10. efter tirsdagsløb. Hos Anne.
8. evt

Der er ingen punkt under evt.

