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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. april 2015 
Vært: Michael 

Tilstedeværende: Sanne, Jan, Tonny, Erik  og Michael 

 

Konstituering 

Bestyrelsens sammensætning fortsætter uændret efter generalforsamlingen og der ændres ikke på de 

hidtidige poster. 

 

Nye foredrag og inspiration 

Der var enighed om at planlægge nye foredrag til inspiration for klubbens medlemmer. Jan havde fået en 

henvendelse fra DGI med en opfordring til at gøre mere brug af organisationen. Der var forslag om foredrag 

om eksempelvis løbeskader, løbesko og kost i relation til løb. Michael undersøger hvad der er muligt i DGI 

regi. 

 

Hyggeture i weekender 

Jan påtænker at arrangere en løbetræning omkring Jels Sø, med efterfølgende grill og hygge. Hygge hvor 

klubben giver grillmad eller andet i forbindelse med de arrangerede weekendture må gerne være en del af 

konceptet. Tonny står for indkøb af gasgrill der kan bruges til formålet. Der skal opfordres til at tage initiativ 

til sådanne arrangementer, også fra klubbens øvrige medlemmer. 

 

Kontingent betalingsfrist 

Mange medlemmer har allerede betalt kontingent.  Der vil ikke umiddelbart blive udsendt rykker. Der har 

på intet tidspunkt været problemer med indbetaling. 

 

Refleksveste 

Der vil blive indkøbt refleksveste til medlemmerne på klubbens regning. Et forventet antal er 30-40 stk. i 

forskellig størrelse. Jan undersøger om der eventuelt kan købes billige veste gennem lager med restopkøb i 

Holsted. Vestene skal forsynes med klublogo. Michael kontakter Bo Darling for at høre om han kan lave det 

omtalte tryk. 
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Klubben i pressen 

Endnu engang blev det drøftet at vi skulle blive bedre til at promovere os i pressen. Vi skal blandt andet 

tilstræbe omtale af arrangementer der samler klubben. Det kan være weekend-træninger med hygge uden 

for Brørup eller fælles ture til motionsløb. Desuden bør der være omtale af vores månedlige træning i 

Skibelund og at alle er velkommen. Det blev også foreslået at invitere pressen til et af omtalte 

arrangementer. 

 

Belønning af en stor indsats 

Klubben har skænket en klubjakke til Jan for hans ekstraordinære indsats. 

 

Suppleanter 

Torben og Anders skal som suppleanter også  bydes med til fremtidige bestyrelsesmøder. 

 

Næste møde 

Næste møde er mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 hos Tonny. 

 


