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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. januar 2014 
Vært: Erik 

Tilstedeværende: Sanne, Erik, Jan, Tonny og Michael 

 

Økonomi 

Sponsor kontrakterne er på plads. 

Tonny fremlagde det aktuelle regnskab. Der manglede fortsat faktura /kreditnota fra Sportmaster. Desuden 

havde Foldingbro Auto endnu ikke indbetalt sit sponsorat på kr. 8000,-. 

 

Fælles klub løb 

Michael udarbejder liste til hjemmesiden over diverse løb, hovedsaglig i lokalområdet, som menes at være 

interessante for klubbens medlemmer. Der vil blive særlig fokus på disse fire løb: 

Vesterskovløbet i Haderslev 

Vrøgumløbet 

Hovborg løbet 

Labriløbet i Vorbasse 

Kriterierne er at der findes flere distancer og/eller der er lagt op til fælles spisning efter løbet. Der vil ikke 

blive givet direkte tilskud til løb. 

 

Klubhus 

Der afventes fortsat en endelig aftale. 

 

Gereralforsamling 

Generalforsamling 2014 fastsættes til mandag den 10. marts. Jan undersøger om vi kan bruge et lokale på 

skolen til at afholde det.  

Michael sørger for at generalforsamlingen annonceres på klubbens hjemmeside mindst 14 dage før mødet i 

overensstemmelse med vedtægter. Desuden vil der blive sendt påmindelser rundt både pr. mail og sms. 

Både Sanne og Erik ønsker at modtage genvalg. 

Kontingentopkrævning vil foregå i april. 
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Løbeweekend 

Der var opbakning til at arrangere et weekendophold for klubbens medlemmer. Opholdet ønskes henlagt til 

efteråret. Den konkrete planlægning er udskudt til senere. 

 

Motionsløb afholdt af Brørup Løbeklub 

Der blev kastet nogle idéer på bordet til eventuel af afholdelse af et motionsløb. 

Udgangspunktet er en weekend før sommerferien og den 18. maj er foreslået. 

På grund af det forestående byggeri i byparken er boldbanen bag Brørup Skole nævnt som et alternativ 

start/mål sted. 

Sanne undersøger mulighederne for at bruge skolens badefaciliteter, evt. leje af gymnastiksal, borde og 

stole.  

I udgangspunktet skal løbet afvikles helt simpelt. Det bliver uden chip og der skal i stedet arbejdes på en 

løsning med en "lap" som løberen afleverer når han/hun kommer i mål. 

Der skal etableres en mål-sluse hvor flere personer noterer løbernes numre. For at gøre det nemmest at 

adskille kategorierne foreslås forskellige farver på numrene i de forskellige grupper. Samtidig registreres  

sluttiderne. Til det formål vil Michael forsøge at finde en simpel løsning til registrering - evt. tale med Jels 

om at leje dem til at tage tid. 

Der skal være børnerute, en kort og en lang rute hvor nummer 1, 2 og 3 blandt henholdsvis herrer og 

damer på hver rute vinder en præmie. Alle børnene skal have en (ikke nærmere defineret) præmie blot for 

at have gennemført. 

 

Eventuelt 

Sanne og Michael havde lavet en skriftlig prisaftale med Sportmaster i Bramming. Medlemspriser blev 

revideret/ fastsat (se bilag). 

Erik sørger for en gave af en værdi af ca. 200 kr. til spejderne som tak for lån af spejderhytten. 

Næste møde er med fokus på generalforsamlingen og afholdes hos Sanne mandag den 24. februar kl. 

19.15. 
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BILAG 

 

 
Pris ved 

Sportmaster 
Medlems-

prisen 

T-shirt 110 kr. 150 kr. 

Singlet 140 kr. 150 kr. 

Knee tights 230 kr. 230 kr. 

Korte tights 180 kr. 180 kr. 

Lange tights 300 kr. 300 kr. 

Dragt jakke 235 kr. 

500 kr. 

Dragt bukser 
193 kr. 

 

Tryk på ryg (stort logo) 30 kr. - 

Tryk lille (logo og 
sponsorer) 

25 kr. - 

Tryk navn (løberens 
eget navn) 

30 kr. 30 kr. 

* Reklame t-shirt  75 kr. 

alle priser er inkl. moms 

 

 

* Ikke Sportsmaster! 


