Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 16. sept. 2014
1. Cannonball løb
Pia og Finn arbejder videre med de indledende øvelser. De har været ude og prøveløbe et
par alternativer til rute.
Dato er ikke fastlagt endnu.
2. Planlægning af crossløb den 11. januar 2015
Fruens Plantage og badefaciliteter er i orden på nuværende tidspunkt. Mere detaljeret
planlægning ved næste bestyrelsesmøde.
3. Dogmeløb
Harry sørger for september.
Dorrit har inviteret til Sverige i oktober.
Mona skriver ud på Facebook om der er nogen, der vil stå for et løb den 15.11.2014
4. Planlægning af julefrokost
Julefrokosten afholdes 28.11.2014 kl. 18,00.
Anette C. har tilbudt at lave mad.
Festudvalg: Følger ved næste bestyrelsesmøde.
5. Dato for generalforsamling
Forslag: Torsdag 12.3.2015.
6. Referat fra Annette og Dorrit fra netværksmødet den 10. september
Dorrit refererer, at hun og Annette synes det var godt at mødes med de andre klubber. Der
var på mødet tale om bl.a. fællesarrangementer, foredrag m.v. på tværs af løbeklubberne.
Der er et kompetenceudvalg i netværksgruppen, som vil melde ud/invitere til eventuelle
fællestræninger og lignende.
Der er nu mulighed for at låne/leje chipsystem hos DGI, når vi skal afholde løb.
7. Møde med DGI den 23.10.2014
Vi finder det for nu ikke relevant at deltage.

8. Årlig aktivitetsdag i hallen
Aktivitetsdagen bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. Næste gang den 23. september
2015.
Vi taler om, at formålet med dagen må være, at man kan møde lokalområdets klubber på
en uformel måde. Vi vil gerne bakke op og være synlige til dette.
Britt foreslår, at vi laver et børneløb til næste år, for på den måde at tiltrække forældres
opmærksomhed.
Annie vil forsøge at finde ud af, hvem der er tovholder på aktivitetsdagen.
9. Årligt løb ved Brugsen 2014?
Vi har på nuværende tidspunkt ikke hørt fra Brugsen angående arrangement i år.
9. Næste møde
4.11.2014 19,30 hos Annie.
9. Eventuelt
Intet.
29.9.2014
Mona Lauridsen

