Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 30. maj 2013 hos Keith
I mødet deltog:
Peter, Keith, Eva, Annette, Sanne T og Berit

1.Valg af dirigent
Annette valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12.3.2013
Godkendt.
4. Status på igangværende aktiviteter
a) Begynderprojekt – afrunding (alle
Programmet var for ambitiøst. Der har været en fast kerne på ca. 6.
Hvis vi starter begynder op næste år, skal vi tænke på at der også er mulighed for at løbe, når man
er begynder på virkeligt begynderniveau.
Vi skal være bedre forberedte, så vi er i god tid fx med start efter vinterferien.
Keith foreslår at vi laver et årshjul, så vi har styr på, hvornår vi gør hvad osv. Årshjulet kunne fx vises
på hjemmesiden.
Bestyrelsen skriver rundt for at spørge medlemmerne, hvem der vil byde ind på de forskellige
løb/arrangementer.
Måske skal vi justere træningsperioden fra 10 til 12 uger.
b) Mailgrupper (Peter)
Punktet er stadig under udarbejdelse.
c) Fransk Forårsløb – afrunding
Overskud på 2.812 kr.
Der var 98 der gennemførte.
Vi manglede skilte med henvisning til ”Tilmelding”
d) Crossløb 2013-14 (Peter, Keith)
Vi har sagt ja til at afholde en afdeling af crossløbet her til vinter.
Forslaget er, at løbet bliver afholdt ved Bosei, hvor ruten bliver på 4 km.
Keith undersøger, om der evt. er mulighed for efter løb at tage et bad i Bosei svømmehal.
Peter bekræfter vores deltagelse overfor DGI
Punktet tages op ved næste bestyrelsesmøde.
e) Klubtrøjer à la Rema (Tine)
Punktet tages op ved næste bestyrelsesmøde.
f) Farøbroløb 2013 (Peter)
Ingen har til dato meldt sig som hjælper. Peter sender mail om hjælpere til Eva og Berit.
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5. Indkomne forslag
a) Gratis online betalingsløsning (Henrik)
Peter supplerer, da Henrik ikke er til stede.
Peter og Henrik undersøger mulighederne.
b) Radio HSR (bilag 1, Peter)
Der var ikke stemning for at vi reklamerer der.
c) Løbereglement (Keith)
Det opleves flere gange, at nogle bare løber ”deres eget løb” og ikke følges med resten. Keith
efterlyser, at der ”strammes op”. Hvis man løber i forvejen skal man løbe tilbage til resten af
gruppen, så man følges ad. Vi har i klubben en holdning om, at vi løber sammen.
Inden der løbes indskærpes, at man løber ”bagud” og henter gruppen. Det er især tirsdag og
torsdag, hvor problemet er.
Måske er det en idé, at det er en af de fremmødte, der står for dagens rute.
d) Præstøløbet 2013 opstart (alle)
1. september 2013.
Planlægningsgruppe: Henrik, Peter, Annette og Keith. Peter skriver ud med datoer.
6. Evt.
Udlån af pavillon (Peter)
Cykelklubben har spurgt om de må låne vores pavillon.
Ingen indvendinger fra bestyrelsens side.
Støtte ”Broen-Vordingborg” (Eva)
Vi har modtaget henvendelse fra Broen-Vordingborg, hvor man opfordres til at støtte ved et
foreningsmedlemsskab til gavn for børn og unge.
Vi har en beslutning fra generalforsamling 2012, hvoraf fremgår, at vi ikke yder den form for støtte.
7.
Dato for næste bestyrelsesmøde torsdag den 19.9.2013 kl. 19.15 hos Eva.

30. maj 2013
Berit
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