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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 1. marts 2017 
Vært: Michael 

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

 

Generalforsamling 

Dato og tid for generalforsamling er fastsat til mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00. De der har mulighed 

for det mødes 17.40 i aulaen på Brørup Skole.  

Opgavelisten (se bilag) blev verificeret. 

Torben og Anders gav udtryk for at de gerne ville opstille til bestyrelsen. Jan indvilgede i at genopstille. 

 

Anders påtog sig at være dirigent til generalforsamlingen. 

 

 

Aquagain Løbet 2017 

Løbet afholdes 3. september 2017.  

Ib Stokkebye har de overskydende startnumre klubben betalte for i forbindelse med afholdelse af løbet i 

2016.  

Der skal være fokus på at få gå-ruten formidlet i annonceringen af løbet.  

Spejderne vil blive kontaktet for at få bekræftet et samarbejde som i 2016. 

For at mobilisere hjælpere til Aqugain Løbet er det en mulighed igen at medlemmer af klubben betaler for 

deltagelse i Aquagain Løbet på lige fod med alle andre. Til gengæld kan alle klubbens medlemmer få betalt 

deltagelse i Schela Plastløbet i Lindknud. 

 

Økonomi 

Klubbens beholdning er p.t. ca. 27.000 kr. Desuden ligger klubben inde med nogle ikke præcist opgjorte 

aktiver. Blandt andet kildevand og medaljer. 

 

Cross i Hundsbæk 

Erik står for logistik, herunder at få pavillonen stillet op. Anders og Torben giver en hånd med. Jan og 

Michael står for ruten. Vi skal have vanddunkene med så der kan serveres vand til deltagerne efter løbet. 

Erik sørger for krus. 

Michael har lavet kort over rute, parkering, nummerudlevering, præmieoverrækkelse og turen fra Parkering 

til løberuten. De vil blive udskrevet til ophængning på dagen. 
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Læborg står for parkering, multihus og præmieoverrækkelse i forsamlingshuset. Hans sørger for at kæden 

er taget af så det er muligt at køre ind i skoven. 

Ruten er angiveligt hærget af traktorspor. Så det kan blive nødvendigt at ændre ruten. Det vil blive vurderet 

et par uger før løbet. 

Klubben giver et gavekort på deltagelse i Aquagain Løbet til alle vinderne i hver kategori i Cross Løbet i 

Hundsbæk. 

Jan har en liste over hjælpere til cross-løbet. Hjælpere kører fra klubhuset kl. 11.45 og ellers mødes vi i 

Læborg kl. 12.00. 

 

Eventuelt 

Der kan indkøbes en trailer til klubben, så vi kan have pavillon og andet med rundt til løb eller andre 

udflugter. 

Der er et håb om at nogen vil byde ind med at stå for nogle træningsdage. Inspiration til alternative 

trænings-seancer modtages også gerne. Forslag om klubaften et par gange om året, hvor medlemmer har 

mulighed for at komme med vurderinger og forslag. 

Erik og Michael arbejder på en løbsoversigt med interessante løb i 2017. Hvorvidt der skal laves specielle 

tiltag i forhold til nogle af dem er op til den kommende bestyrelse. 

 

 

  



  Brørup Løbeklub   
 

03-03-2017 17:37      Side 3 af 3 

 

 

 

Bilag 

 Ansvarlig 

Aftale om lån af lokale -> OK Sanne  

Dias-show –> Bliver klar når regnskabet er godkendt. Michael 

Dagsorden -> OK Erik 

Projektor -> OK Sanne 

Stemmesedler -> OK Tonny 

Kuglepenne -> OK Tonny 

Skilte med pile -> OK Michael 

Tape -> OK Michael 

Kage -> OK Michael 

Smørrebrød -> OK Jan 

Kaffe / te -> OK Jan 

Øl og vand -> OK Erik (Klubben) 

Service / servietter -> OK Erik (Klubben) 

 


