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Referat af bestyrelsesmøde 31.01.2011 

Præstøløberne 

Hos Berit 

 

Opfølgning på referat fra sidste møde (15.11.2010) 

Peter reviderer medlemsliste ved næste opkrævning af kontingent i forbindelse med 

generalformsamling. 

 

Løb med Præstøløberne: 

Opstartsmøde har været afholdt den 12.01.2011 og ideer og opgaver er blevet diskuteret og opgaver 

er uddelt og drejebog er startet op. 

 

Søgning af midler: 

Lag-midler. Forslag til anvendelse af midler ønsker vi diskuteret på generalforsamlingen, for at høre 

om evt. ønsker. 

 

”Gang i Vordingborg”: 

Vi kontakter Vordingborg Kommune for at høre om vi kan komme med næste gang.  

 

Nyt fra 1. dialogmøde afholdt 15.01.2011 

Peter har været til dialogmøde, hvor man udvekslede erfaring de forskellige klubber imellem. Selve 

mødet foregik på Bogø. I alt deltog 7 forskellige løbeklubber (naboklubber). 

 

Man talte bl.a. om  

 Medlemsudvikling hvad gør vi.  

 Tidtagning (chip er dyrt, men en anden løsning er et pc-program). 

 Der blev lavet en løbskalender over alle de løb der er i vores område. Henrik har lagt løbene 

på hjemmesiden. 

 Mulige løb som klubberne evt. kunne gå sammen om at arrangere – nytårsløb (1. lørdag i 

januar undtagen hvis 1. lørdag er den 1. januar), stafetløb à la facebook-løbet, etapeløb (7 

klubber – 7 dage – 7 løb).  

 Samkørsel til forskellige løb. Sende beskeder om evt. bustransport til de andre klubber. 

 Forskellige erfaringer om foredragsholdere. 

 Træningstider i de forskellige klubber, så man har mulighed for at træne i de forskellige 

klubber. Tiderne har Henrik lagt ud på hjemmesiden. 

 Naboklubbernes hjemmesider – links – har Henrik også lagt ud på hjemmesiden. 

 Der er af talt møde den 29.06.2011 kl. 19.00 samme sted (Bogø). 

 

Generalforsamling 2011 
Kontingent: 

Kontingentet for 2012 fastholdes på 100 kr.  

 

Aktivitet før generalforsamlingen: 

Wii og ølsmagning. Keith er frisk på at lave ølsmagning, og Sanne K snakker sammen med Keith 

om evt. præmie. 

Vi blev enige om at spørge på Abildhøjskolen, om vi evt. kan låne cafeen til generalforsamlingen. 

Peter undersøger dette. 

Generalforsamlingen starter kl. 19 og slutter kl. 21. 



2 

 

Eva køber pølse og ost og engangsbægre, Sanne K sørger for servietter og pynt og Berit bager 

ciabattabrød. 

Eva tager kaffe med. Berit sørger for termokander til te. 

Peter låner projector og tager lærred og pc med. Peter og Sanne snakker sammen.  

 

 

Dagsordenen:  

Valg af dirigent 

Valg til bestyrelse: 

Peter, Mette J., (på valg) 

Anne og Keith (suppleanter) (på valg) 

 

Peter udarbejder dagsorden samt indkaldelse og rundsender i uge 6. 

 

 

Evt. 
Vi har diskuteret omkring løb med Præstøløberne. Yderligere ideer, pyntning af pavillonerne, evt. 

cheerleader, udklædning til aktiv løber. 

Vi skal have spurgt på Klosternakkeskolen om lån af faciliteter (toilet og bad). 

 

 

31. januar 2011 

Berit (referent) 

 

 

 

 

 

 

 

 


