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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 17. februar 2014 
Vært: Sanne 

Tilstedeværende: Sanne, Jan, Tonny og Michael 

 

Opfølgning af forrige referat 

Økonomi  Vi afventer stadig indbetaling af sponsorat fra Foldingbro Auto. 

Anbefalede motionsløb Alle de foreslået anbefalede løb som det pt. har været muligt at finde datoer 

  på er lagt på hjemmesiden. De af løbene som er besluttet at være fokusløb vil 

  blive fremhævet på hjemmesiden. 

Klubhus  Der er stadig ikke afklaring på klubhuset. Jan kontakter Esben. 

Løbeweekend  Sanne har indhentet pris på leje af et sommerhus ved Ringkøbing fjord. Prisen 

  er 3000 for en weekend (inkl. strøm). Huset har senge til 20 og plads til  

  yderligere opredning. Der blev ikke sat en dato på. 

Motionsløb arrangement Eventuel afholdelse af motionsløb udsættes til efteråret.  

Tak til spejderne Erik har sørget for en gave til Spejderne 

 

Andet 

Dette møde er med fokus på generalforsamlingen mandag den 10. marts 2014. 

Michael annoncer officiel indkaldelse til generalforsamling indeholdende skitse over skolen.  

Referater fra bestyrelsesmøder vil fremover blive lagt på nettet. 

I sommertidsperioden vil træningen den 1. tirsdag i hver måned atter blive henlagt til Skibelund. 
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Forberedelse til generalforsamling 2014 

Sanne byder velkommen og giver ordet til dirigenten 

 

1. Valg af dirigent 

 Rasmus vil blive spurgt - skal have kopi af dette referat 

 

2. Valg af referent 

 Michael 

 

3. Formandens beretning  

 Jan 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

 Tonny sørger for en aftale med Rasmus om revision 

 

5. Valg af bestyrelse 

 Både Sanne og Erik ønsker at modtage genvalg. Bestyrelsesmedlemmer på valg skrives på 

 tavlen og der spørges om andre kandidater. Sanne sørger for sedler til evt. afstemning. 

 Torben og Charlotte spørges om de ønsker at genopstille som suppleanter. Også her spørges 

 og noteres. 

 

6. Valg af revisor 

 Rasmus vil blive spurgt 

 

7. Behandling af indkomne forslag 

 P.t. ingen indkomne forslag 

 

8. Fastsættelse af kontingent 

 Kontingentets størrelse foreslås at forblive uændret.  

  Kontingent former og priser annonceres på projektor. Sanne sørger for at fremskaffe en 

 projektor.  

 

9. Eventuelt 

 

 

Der blev ikke aftalt et nyt møde. 

 

 


