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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 2. februar 2015 
Vært: Jan 

Tilstedeværende: Sanne, Jan, Tonny, Erik  og Michael 

 

1. Generelforsamling 

Dato for generalforsamling blev fastsat til mandag 16. marts 2015 kl. 19 på skolen. Sanne har lovet at byde 

velkommen, og vi vil spørge Rasmus, om han vil være dirigent. Rasmus vil desuden fortælle om sin karriere 

som løber, hvis ikke mødet trækker ud. Tonny fremlægger regnskab. I fremtiden vil vinterkontigentet 

forsvinde. Hvis menige medlemmer vil bage kage til generalforsamlingen, får de udgifterne dækket. 

Michael indkalder rettidigt til generalforsamlingen. 

 

2. Løb vi satser på 

Michael og Erik sætter sig sammen og laver  en liste over de løb, som klubben har fokus på i 2015. Særlig 

fokus vil være på Vesterskovløbet (mange distancer), Vrøgumløbet (efterfølgende spisning) og generelt 

lokale løb som Hovborg, Rødding og Lindknud.  Der er stadig fokus på klubbens deltagelse i  Parkrun og nu 

også crossløb i Vejle.  

 

3. Arrangere løb 

Beslutning om et løb arrangeret af klubben blev udskudt. 

 

4. Træningsweekend 

I stedet for en hel weekend blev det besluttet at vi tager på endagsture en lørdag eller søndag, hvor vi 

slutter af med noget socialt samvær. Det blev foreslået at tage til Åtte Bjerge, Jels, Hundsbæk og 

Frederikshåb. Der arrangeres endnu en tur til Esbjerg Parkrun i løbet af året. 

 

5. Økonomi 

Klubben har en beholdning på knap 14.000 kr. 

 

6. Sponsorer 

Gældende aftaler.  
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7. Eventuelt 

Jan udtrykte bekymring om faldende fremmøde til træning i klubben. Der blev talt om at sende 

medlemmerne et spørgeskema ang. forslag og ønsker til træningen, og om medlemmernes generelle 

tilfredshed med klubben. Det kan evt. bruges som oplæg til drøftelse på generalforsamlingen. Michael vil 

undersøge, om DGI har forslag til tilfredshedsundersøgelser i klubregi.  

Træneren skal belønnes for sin store indsats. 

Michael vil i fremtiden modtage post på foreningens vegne. 

Det blev bestemt, at bestyrelsen skal mødes til bestyrelsesmøder 4 gange om året.  

Næste bestyrelsesmøde er hos Michael mandag 13. april 2015 kl. 19.00. 

 

 

 


