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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4. juli 2016 
Vært: Jan 

Tilstedeværende: Sanne, Jan, Tonny, Erik og Michael 

 

Aqugain Løbet 

Hjælpere 

Jan har opgjort at der skal bruges en vejviser mere så der i alt skal bruges 10 vejvisere. Måske kan den 

ekstra undværes hvis vanddepotet placeres i bunden af cykelstien.  

Bestyrelsen og klubbens medlemmer opfordres til at bage kage, afhængig af det forventede antal 

deltagere.  

Spejderne sørger for 2 cykellister til at køre foran løberne. 

Parkering 

Der er givet tilladelse til at parkere ved en af naboerne. Hvis græsmarken ikke er våd kan der også parkeres 

der. Endelig er der mulighed for et begrænset antal biler at parkere ved Aquagain.  

Der skal bruges et par hjælpere til at anvise parkeringsplads. 

Ruten 

Michael laver 8 pile i A4 format til ruten. Jan laver holdere til dem. 

Km.-skiltene skal tælle nedad mod mål. Eventuelt  også skilte med henholdsvis 500 m. og 200 m.  

Erik sørger for km.-skilte. 

Start/mål området 

Erik laver rutekort til visning i startområdet.  

Michael laver sedler til eftertilmelding og skilte om udlevering af numre til de forskellige distancer og et 

skilt om eftertilmelding. 

Der skal bruges en tavle til ophængning af sponsor-logoer.  

Michael sørger for at lave logo'er i A4-størrelse til ophængning på den nævnte sponsor-tavle. 

Sanne har kontakter angående lydanlæg. 
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Annoncering 

Bo laver plakater til stativerne der skal stå i hver sin ende af byen. 

Der er oprettet en "Begivenhed" på Facebook for Aquagain Løbet. Indeholder informationer og links til 

tilmeldingssider. 

Plakater omdeles/hænges op i butikker og andet cirka halvanden måned før løbet. 

Sanne vil advisere Steen fra JydskeVestkysten. 

Præmier 

Der arbejdes med følgende præmiebudget til gruppevindere: 

 
Antal Gave  Værdi Sum 

1. plads 12 gavekurv 120 1.440 

2. plads 12 gavekurv 80 960 

3. plads (voksne) 8 vin 50 400 

3. plads (børn) 4 chokolade 50 200 

   
i alt 3.000 

 

Lodtrækningspræmier trækkes på forhånd og liste hænges op. 

Der kan eventuelt sendes sms rundt om at forsøge at skaffe lodtrækningspræmier 

Andet 

Det vil forsøges at aftale et møde med Aslak mandag den 8. august . 

 

 

København Halvmaraton 

 

Følgende afgangs- og ankomsttider tilstræbes: 

05:45 Afgang Brørup 

06:00 Afgang Vejen 

16:00 Afgang fra København 

Pris forventes at blive maks. 300 kr. pr. person 

 

 

Næste møde 

Næste møde er aftalt til 29. august hos Sanne og vil handle om Aquagain Løbet. 


