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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. februar 2016 
Vært: Erik 

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

 

Løbsoversigt 

Som altid udpegedes der en liste over løb som får særlig opmærksomhed fra klubben. Det kan eksempelvis 

være ud fra kriterierne lokale, traditionsrige eller specielt anbefalelsesværdige. 

Både Hamborg Marathon og HCA Marathon blev nævnt som særlige løb i kraft af muligheden for at løbe 

dem som stafet. Men da der i år vil blive særlig fokus på København Halvmaraton vil Hamborg og HCA blive 

taget op i 2017. 

Erik og Michael vil sørge for at registrere løbene på hjemmesiden og på en stor kalender i klubhuset. 

 

Generalforsamling 

Dato og tid for generalforsamling er fastsat til mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00. 

Sanne vil undersøge om det er muligt igen at låne klasselokalet på skolen.  Michael annoncerer 

generalforsamlingen så snart det er på plads. I den forbindelse inviteres medlemmerne til at holde et 

indlæg i forlængelse af generalforsamlingen om hvad der måtte ligge dem på sinde. Tonny sørger for at 

Rasmus får en flaske vin for sit indlæg sidste år. 

Erik og Sanne er på valg og ønsker at genopstille. 

Bestyrelsen indstiller til at kontingentet forbliver uændret. 

Anders indvilger i at stille sig til rådighed som dirigent ved generalforsamlingen. 

Der blev udarbejdet en opgaveliste i forbindelse med generalforsamlingen (se bilag). 

 

"Brørup Løbet" 

Jan har indgået aftale med Aslak fra Aquagain om sponsorat af et motionsløb på 5000 kr. det 1. år og 3000 

kr. pr. år de næste 2 år. Betingelsen er at et evt. overskud på mere end 3000 (dog max. 2000 kr.) skal gå til 

spejderne. 

Helles Blomster vil sponsere 12 vinderbuketter. 

Datoen er sat til den 4. september. Ruterne tager sit udgangspunkt fra området ved Aquagain, som vil stille 

bad til rådighed og om nødvendigt rydde et lokale til at opstille borde i. Børneløbet kan afholdes på 

græsarealet ved siden af Aquagain. 
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Distancerne 5 km., 10 km. og børneløb (0-9 år). Prisforslag:  5 km. = 50 kr. + gebyr / 10 km. = 60 kr. + gebyr / 

Børneløb= Gratis. 

Der er foreslået følgende aldersgrupper: 

0-15 år / 16-49 år / 50+ 

Der blev talt om gavekort og/eller kurve til præmier. Bl.a. Vin For Dig og Citykiosken blev nævnt. 

Michael tager kontakt til DGI angående leje af deres tidtagningssystem med chip. 

Sanne står for indkøb af medaljer.  

 

København Halvmarathon 

Årets store fokusløb bliver København Halvmaraton. Træningen målrettes til løbet for dem der ønsker det. 

Jan indhenter tilbud på leje af bus. Flere klubber i området har talt om at deltage og det er derfor 

nærliggende at aftale fælleskørsel med andre. Bussen vil køre mod København ved 6-tiden og vi vil være 

hjemme igen samme aften. 

Medlemmerne tilbydes tilskud til transporten. 

 

Eventuelt 

Der er efterspurgt et weekendophold med løb og socialt samvær. Jan undersøger mulighed for at vi kan leje 

spejderhytten i Jels. Foreslåede weekender i henholdsvis uge 19, uge 20 og uge 21. 

Sanne undersøger prisen på løbejakker der kan tilbydes til medlemmerne til en favorabel pris. Der skal igen 

åbnes for at medlemmerne kan købe en klubtrøje til 50 kr. 

Alle skal fortsat holde øjne og ører åbne i forhold til et godt tilbud på gode refleksveste. 

 

Næste møde 

Næste møde er aftalt til mandag den 9. maj 2016 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 

 


