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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. august 2015 
Vært: Tonny 

Tilstedeværende: Anders, Sanne, Jan, Tonny, Erik  og Michael 

 

Økonomi 

Aktuel beholdning er 27.192 kr. Afventer p.t. indbetaling af et aftalt sponsorat. Liste over betalende 

medlemmer blev udleveret.  

Foredrag om løbeskader 

Tidspunkt for foredrag blev fastsat til kl. 19:00. Afventer svar fra Saxobank om lån af lokale. Hvis det ikke er 

muligt at låne omtalte lokale kan Sanne låne andetsteds. 

DGI skal have 30 kr. pr. deltager + kørsel til instruktør. Desuden skal vi selv sørge for forplejning til 

deltagerne inkl. instruktør. Deltagelsen fastsættes til 50 kr. pr. deltager inkl. kage og kaffe, som opkræves 

deltagerne ved ankomst. Dog skal det være gratis for medlemmer af Brørup Løbeklub. Vi valgte derved en 

tilbudt løsning hvor vi efterfølgende modtager faktura fra DGI. 

Michael vil videregive informationen og forespørge om forventet indhold og varighed af foredrag. 

Stafet For Livet 

Vi har fået lov til at låne en dobbelt-pavillon af Saxobank. Sammen med den pavillon vi er i besiddelse af 

bliver teltet samlet 3m x 9m. 

Opdeling af løbetider fastholdes til at være hele timer og madordningen (sammenskudsordning) vil også 

blive iværksat som sidste år. 

Fælles ture til andre Parkrun / Weekendture 

Medlemmerne skal endnu engang opfordres til at arrangere weekendtræninger efter deres valg.  

Klubben i pressen 

Desværre er der ikke sket meget siden seneste bestyrelsesmøde. Michael spørger Lene om hun stadig er 

interesseret i at være kontakt til pressen. 

Løbetøj 

Forskellige leverandører i spil: Sportmaster i Bramming, Sport24 i Vejen og Byaasgaard Grafisk i Hundested. 

Sanne får frie hænder. 

Hjemmeside 

Der er ikke meget liv på hjemmesiden. Michael kigger på muligheden for at lave nyhedsbreve der skal være 

med til at fokusere på hjemmesiden blandt klubbens medlemmer. 

Forslag om at lade opgaven med at skrive indlæg efter eget valg, startende med medlemmer af bestyrelsen. 
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Motionsløb 

Klubben kan evt. afholde et motionsløb i 2016 efter devisen "keep it simple". Forslag til start/mål og ruter 

findes allerede. 

Eventuelt 

Også i år er det aftalt at slå klubben i Cross Sønderjylland sammen med Rødding under navnet: "Rødding-

Brørup Cross". 

Der vil i denne sæson også blive en cross-turnering i DGI Østjylland. Michael undersøger de nærmere 

omstændigheder.  

Også i DGI Sydvestjylland arbejdes der på en cross-turnering. Her er Brørup Løbeklub kontaktet for evt. at 

hjælpe med til at arrangere et af løbene. Også her er Michael sat på sagen. 

Rødding Løbeklub har valgt at flytte træningen fra onsdag til tirsdag i den uge hvor der næste gang løbes i 

Skibelund. 

For at imødegå tvivl om hvornår det er rimeligt at give de aftalte 30 kr. til chaufføren for at køre med, når 

der er fælleskørsel, besluttes det at der kun betales for kørsel ud over kommunegrænsen. Michael sørger 

for at der bliver ophængt info i klubhuset. 

Næste møde 

Næste møde er aftalt til mandag den 9. november 2016 kl. 19:00 hos Sanne.  

(Den næste i rækken er Erik) 

 

 

 

 

 


