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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 9. januar 2017 
Vært: Tonny 

Tilstedeværende: Jan, Tonny, Erik og Michael 

 

Generalforsamling 

Dato og tid for generalforsamling er fastsat til mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00. 

Jan, Tonny og Michael er på valg. Ingen af dem ønsker at genopstille. Jan ønsker at stoppe som træner. 

Følgende ses som potentielle aftagere af de ledige bestyrelsesposter: Anders, Rasmus, Torben, Lene eller 

Bodil og skal derfor spørges. Træneremne kunne være Peter Bjørn. Et trænerteam kunne også være en idé. 

Men alt dette er naturligvis op til øvrige medlemmer og fremtidige bestyrelse. 

Det ønskes at Sanne som vanligt byder velkommen og Anders, Rasmus eller Gjerluf skal tilbydes som 

dirigent ved generalforsamlingen (eller evt. Rasmus eller Gjerluf). 

Bestyrelsen indstiller til at kontingentet forbliver uændret. 

Det foreslås at alle inviteres til smørrebrød (tilmelding nødvendig) kl. 18.00 inden generalforsamlingen, 

med kaffe, te, øl og vand under og efter generalforsamlingen. Jan undersøger med René om han kan stå for 

smørrebrød. 

Michael sørger for at annoncere generalforsamlingen på hjemmesiden og pr. mail senest 1 måned inden. 

Der er udarbejdet en ansvarsliste i forbindelse med generalforsamlingen (se bilag). Husk at tjekke dine 

ansvarsområder! 

 

Løbsoversigt 

Erik og Michael har gang i en liste over potentielle løb i 2017. Hvilke løb der skal være fokus på overlades til 

ny bestyrelse. 

 

Aquagain Løbet 2017 

Løbet forventes gentaget 3. september 2017. 

 

Økonomi 

Klubbens beholdning er p.t. ca. 30.000 kr. 

 



  Brørup Løbeklub   
 

11-01-2017 19:12      Side 2 af 3 

 

Klubmesterskab 

Eftersom der ikke blev tid før jul, vil klubmesterskabet blive afholdt i nær fremtid. Jan har frie hænder til at 

planlægge dato og konkurrence. 

 

Cross i Hundsbæk 

Læborg/Brørup’s afdeling af DGI Cross i Sydvest afholdes den 25. marts.  Lån af foreningshus i Læborg til 

nummerudlevering og præmie-overrækkelse er på plads og det er også bekræftet at der ikke er jagt i 

skoven. 

Kim Hejn vil blive spurgt om annoncering i MTB-kredse om at vi afholder motionsløb på den dag. 

Der skal annonceres efter hjælpere til vejvisning og andet. 

Michael sender de nye rutekort til Kim. 

 

Tøj 

Det skal nu igen være muligt for medlemmerne at købe hver en klub t-shirt for 50 kr. Vil man have sit navn 

på koster det ekstra 20 kr. 

Tilbuddet gælder kun for Brørup Løbeklubs medlemmer. 

 

Eventuelt 

Følgende sponsorer har fået en julekurv: VM Flag, KK Radio og Aquagain. 

 

Næste møde 

Næste møde er aftalt til onsdag den 1. marts 2017 kl. 19:00 hos Michael.  
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Bilag 

 Ansvarlig 

Aftale om lån af lokale Sanne 

Dias-show Michael 

Dagsorden Erik 

Projektor Sanne 

Stemmesedler Tonny 

Kuglepenne Tonny 

Skilte med pile Michael 

Tape Michael 

Kage / brød Jan 

Kaffe / te Jan 

Øl og vand Klubben 

Service / servietter Klubben 

 


