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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 23. september 2013 
Vært: Jan 

Tilstedeværende: Sanne, Erik, Jan, Tonny og Michael 

 

Økonomi 

Tonny var desværre afskåret fra at berette om klubbens økonomi da banken havde fjernet adgangen til 

klubbens konto. 

Tøj 

Bestillingslister blev kontrolleret og Sanne ville snarest aflevere bestillingerne til Sportsmaster. Hvert 

bestyrelsesmedlem belønnes med en dragt. Der vil blive sendt "regninger" ud til medlemmerne så de ved 

hvad de hver især har bestilt/skal betale. 

Cross 

Jan havde talt med Poul fra Rødding. Der kunne evt. blive tale om indmeldelse i Rødding Løbeklub for de 

der ønskede at løbe cross.  

Sponsoraftaler 

Tonny og Michael vil lave udkast til sponsorkontrakter og Tonny sørger for at få aftalerne* på plads med 

sponsorerne.  

Klublokale 

Jan havde flere konkrete muligheder på hånden. Endelig aftale afventes. 

Fest og hygge 

Det aftaltes at iværksætte et lille arrangement for klubbens medlemmer. Der var bland andet forslag om en 

speciel form for klubmesterskab og/eller crossfit før vi samles til en lille fest, hvor hvert klubmedlem 

bidrager med en lille ret til en buffet.  Det ønskes afholdt i oktober eller november. Datoen blev ikke 

endeligt fastsat. 

Begynderhold 

Bestyrelsen vil arbejde for opstart af et hold nybegyndere til foråret. Det skal fremgå klart at der er tale om 

forløb for nybegyndere og at det derfor forventes at folk møder op til træning, så holdet ikke (af den grund 

) splittes i flere niveauer. En anden betingelse skal være flere trænere så en enkelt person ikke er afhængig 

af at skulle træne holdet hver gang. Som alternativ til kurser i DGI** regi kunne man afholde "interne 

kurser". 

Vederlag for værtskab 

Der vil, til dækning af udgifter til beværtning af bestyrelsen, blive givet et bidrag fra klubben på 100 kr. 

 

Der blev ikke aftalt et nyt møde 
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* De mundtlige aftaler lyder som følgende: 

 

Foldingbro Auto: 8.000 kr. pr. år i 3 år 

  Aftalen kan evt. forlænges med 2 år hvor det årlige sponsorat er 4.000 kr. 

  Medlemmer får 10% rabat på regningen 

 

  Vores del: Logo og/eller navn på løbetøj, hjemmeside og generel promovering 

 

VM Flag:  2.500 kr. pr. år i 5 år 

  VM flag sponserer et beachflag 

 

  Vores del: Logo og/eller navn på løbetøj, hjemmeside og generel promovering 

  Hjælp ved specielle lejligheder 

 

** Medlemskontingent hos DGI: 

Prisen er for nuværende periode (2013) er et grundbeløb på 800 kr. + 8 kr. pr. medlem. 

 

 

   

 

 


