Dagsorden til Præstøløbernes bestyrelsesmøde
Dato
Tidspunkt og sted
Medlemmer
Fraværende

26/6 2018
Kl. 19.30 Stranden
Eva, Anne, Berit, Peter, Sanne, Steen
Peter

1. Forrige ref og opfølgninger på dette
Pågår.
Medlemskort if. kontingent 2018
Mailliste
Eva spørger Peter, om han ikke kan skrive ud
Formular til ansøgning om løbstilskud medlemmerne og bede om tilbagemelding,
såfremt man ikke længere ønsker at være på
listen.
Vi antager at udarbejdelse af formularen
pågår.
2. Post: Gennemgang af mails, sms mm
1 stk fremsendt

3. Præstøløbet 2018. Opstart. Revideret
Bilag fremsendt

4. Evaluering af begynderløb og
Næstvedstafetten

5. Crossløb-noget nyt?

6.

Der er kommet forespørgsel fra Sparta om
tilbud om fællestræning if. halvmaraton, men
vi har takket nej.
Der er kommet forespørgsel fra Kræftens
Bekæmpelse om Lyserød Lørdag. Vi har
besluttet, at vi ikke deltager pga. manglende
tilslutning.
Sanne spørger Susanne Palle, om hun vil
varme op.
Vi skal have tjekket medaljerne. Eva tjekker.
Vi skal have ansøgt om at sætte plakater op på
indfaldsvejene.
Aftalt Præstøløbsmøde 29.7.2018 kl. 19.00
Ligesom de sidste år var der kun få
begynderløbere i år.
Der var stor enighed om, at stafetten var en
succes. Stor tilslutning og opbakning.
Vi tager det op til efteråret, om der skal være
begynderløb næste år.
24.2.2019 i Faksingeskoven. Man skal kunne
løbe 1-3 omgange á 4 km.
Steen har målt rute op.
Steen har været til Bike and Run i Ørslev. Det
er lidt a la Stafetten. Steen synes det er et løb,
vi bør overveje at deltage i.
Vi skal have erstattet den pavillon, der blev
ødelagt til Stafetten i Næstved.
Steen foreslår at vi får lavet nogle strandflag
med navn og logo. Det vil være godt, at vi er

7. Eventuelt

8.

Næste møde

synlige til løb.
Vi bestiller 2 flag orange med sort skrift.
Steen undersøger og bestiller. Vi spørger
Mette Juul/Sportigan om farve m.v.
Lørdagsløbene er fordelt til og med januar
2019. Vi beder Peter om at lægge datoer m.v.
på hjemmesiden.
4.9.2018 kl. 19.00 hos Berit
.

