
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde Præstøløberne  
 
Onsdag den 27 Januar kl. 19.00 hos Keith. 
 
Dagsorden. 
1.a. Godkendelse af referat fra 18.11.2015. 
Godkendt med bemærkninger til "Årets løber 2015" - bestyrelsen har vedtaget at der ikke skal 
kåres en årets løber 2015. Det er dog frit for en ny bestyrelse at genoptage kåringen.  
 
1. Begynderløb / Begynderløbere 
Vi vil gerne have det over 12 uger. Så der skal startes i uge 7 tirsdag 16. februar 
Vi vil spørge Sven Bjarne og Irene først, de har instruktørkursus fra foreningen. De har takket nej. 
Anne vil gerne være med, Sanne vil gerne være med under betingelse af, at der er nogle flere 
tovholdere. Keith vil gerne være med. Peter Bredo laver presse og hjemmeside og vil gerne være 
med på torsdage. 
Sanne laver plakater og Irene deler rundt. 
 
2. Sven Bjarnes oplæg ang. klubfinansierede udvalgte motionsløb. 
Bestyrelsen synes dette er en god idé. Bestyrelsen vil melde udvalgte løb i regionen ud, som vi vil 
financiere deltagelse i - iført klubtrøjer. 
 
3. Evt. færre bestyrelsesmedlemmer. 
Forslag til vedtægtsændring: 
§7 bestyrelsen 
Foreningens bestyrelse består af seks medlemmer, valgt blandt medlemmerne for to år ad gangen, 
idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår tre medlemmer. 
Ændres til: 
Foreningens bestyrelse består af mindst 4 og højst 6 medlemmer valgt blandt medlemmerne for 2 
år ad gangen, samt 2 suppleanter valgt for 1 år ad gangen. Der afgår mindst 2 og højst 3 
bestyrelsesmedlemmer hvert år. 
 
Simon, Eva og Tine er på valg. Tine ønsker ikke genvalg. 
 
4. Generalforsamling: 
Mødelokale 1 i Præstø Multicenter Rosagervej 19, booket til mandag 22.2.2016 kl. 19.00. 
Punkter til dagsordenen: 
Indkomne forslag: 
Forslag til vedtægtsændring: 
§7 bestyrelsen 
Foreningens bestyrelse består af seks medlemmer, valgt blandt medlemmerne for to år ad gangen, 
idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår tre medlemmer. 
Ændres til: 
Foreningens bestyrelse består af mindst 4 og højst 6 medlemmer valgt blandt medlemmerne for 2 
år ad gangen, samt 2 suppleanter valgt for 1 år ad gangen. Der afgår mindst 2 og højst 3 
bestyrelsesmedlemmer hvert år. 
 
Punkt til dagsordenen: 
Tidspunkt for start på lørdagsløb - bestyrelsen foreslår kl. 08.00 - med forbehold for ændringer ved 
særlige arrangementer. 
Træningstider i ugen: Bestyrelsen foreslår tirsdag og torsdag kl. 17.30. 
 
5. Evt. 
Klubliv Danmark er lukket - så det er ikke længere en mulighed. 
Keith orienterede om DGI-løbemøde på Bosei. 
 
 


