Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 27 marts – 2014.
Til stede var Peter, Sanne, Annette, Eva, Keith og Simon.
Til Dirigent blev valgt Sanne.
Dagsorden blev godkendt.
Posterne blev fordelt således,:
Formand –Peter
Kasserer – Eva
Sekretær, og næstformand – Tine
Pr ansvarlig – Keith
Medl. af bestyrelsen – Annette G.
Medl. af bestyrelsen – Simon
1. suppl. til bestyrelsen – Henrik
2. suppl. til bestyrelsen – Sanne

Referat af bestyrelsesmøde den 21 Januar, og den 24 Februar blev godkendt.
Peter arbejder på færdiggørelse af mailliste.
Pavillion fra DGI, kan afhentes i Næstved.
Gave fra DGI kan afhentes på deres kontor i Vordingborg, Annette afh.
Der blev fremlagt diverse bluser, til ny klubtrøje, og der arbejdes videre, og indhentes flere priser.
Arbejde pågår vedrørende gratis online betalingsløsning.
Fælles løbskalender for Sydsjælland og Øerne under udarbejdelse.
Crossløb sæsson 14/15 – November - Nyråd Løbeklub, December – Nr. Alslev Løbeklub, Januar –
Mogenstrup Løbeklub, og Februar – Rudbjerg Løbeklub.
Vedr. løb på tværs i klubberne. Der opfordres til selv at se træningstider og steder på nabo klubber, og
deltage når man har mulighed.
Næste netværksmøde er 10 sept. I Maribo.
Begynderløb 2014 er en succes, med ca 20 deltagere. Herudover er flere Præstøløbere også med, inden
den ordinære træning, hvilket er fint.
Indslag på Præstøløbernes Facebook side, skal fremover godkendes , inden opslag.
Fransk Forår – opstartsmøde er afholdt, det kører planmæssigt.

Forslag om at ændre lørdags trænings start tid 1 gang om måneden til kl 10,00 evt. Dette afprøves efter
næste planlægningsmøde.
Det skal afprøves at samle evt. langsomt løbende op, ved at løbe bagud i stedet for frem. Da dette
forhåbentligt skulle medvirke til at disse ikke føler sig nær så løbet ” over ende”
Der efterlyses mere PR fra nogle medlemmer, der afventes udspil fra PR udvalg.
Der efterlyses også deltagelse af faste trænere, som kan hjælpe og vejlede, og variere til træning.
Der opfordres til at oplyse begynderne om nye mål, efter Fransk Forårsløb, dette kunne evt. være
Danmarkstafetten, Præstøløbet.
Vedr. foredrag med Annette Fredskov, pris 8000 kr. Der arbejdes på evt. at lave et offentligt arrangement,
så der kunne blive stor deltagelse.
Forslag om evt. løbsdeltagelse, Idestrupløbet, Brøderupløbet mv. Peter organiserer nyhedsmail vedr.
Danmarksstafet.
Forslag om alternativt E – løb, Mandehørm, Knudshoved Odde, mv.
Der stilles spørgsmål om personer der er skrevet på lørdagstræningsplanen alle får besked, selvom de ikke
deltager i disse møder.
Næste Bestyrelsesmøde er den 10/6 – 19.15 hos Keith.

