
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 5.2.2015 

Til stede: 
Finn Larsen 
Annette K. Larsen 
Annie Jørgensen 
Mona Lauridsen 
Dorrit Petersen 
Jonas Christensen 
 
Fraværende: 
Lasse Hansen 
Britt Larsen 
Grethe Specht 

 
1. Brøderupløbet 12.4.2015         
Folderen til løbet er i trykken.  
Tjeklisten, som blev lavet efter løbet i 2014 gennemgås.  
Brøderupløbet har 10 års jubilæum i år, hvorfor vi aftaler, at der skal være lagkager. 
 
2. Planlægning af generalforsamling 12.3.2015 kl. 19,30 
På valg: Annie, Grethe S., Finn og Annette L., Britt L. og Lasse – de kan alle genvælges, 
med undtagelse af Lasse. 
Michael G. og Harry er også på valg i år. 
 
Annette og Finn sender indbydelse ud. Annie sørger for lokale. 
Tine laver mad. 
 
3. Cannonball 
Finn oplyser, at der ikke er meget nyt lige nu. 
Mikkel fra DGI Storstrøm står for løb og Finn har talt med ham om erfa.gruppe i de lokale 
løbeklubber, evt. i samarbejdet med 47½-løberne. 
 
4. Evaluering af Cross 
Mogenstrup LMK fik meget ros. Ruten var godt afmærket. Der var ca. 180 tilmeldt og 150 
der løb.  
Der var efterfølgende en meget fin artikel i ”Vores puls” – det eneste der manglede var, at 
Mogenstrup LMK blev nævnt i artiklen. 
Finn vil kontakte DGI omkring det økonomiske aspekt i forbindelse med Cross samt 
vigtigheden af, at vi som klub for den opmærksomhed, som vi synes, vi fortjener i 
forbindelse med de arrangementer, som vi står for. 
  



 
5. Dogmeløb 
14.2.15: Michael ??? 
21.3.15: Mona 
12.4.15: Brøderupløbet (med forudgående prøveløb, som nok kommer til at ligge i påsken). 
 
6. Facebookgruppe 
Der står, at gruppen er en lukket gruppe for klubbens medlemmer. 
Vi fortsætter vores hidtidige aftale om, at det er Annette, der godkender/afviser 
”venneanmodninger”, fordi Annette kan se hvem der er medlemmer i klubben. 
  
7. Årlig aktivitetsdag i hallen 
Bliver i år 23.8.2015. Annie går til planlægningsmøde. 
 
8. Eventuelt 
Annette oplyser, at vi har +17.000,- i klubkassen. 

5.3.2015 
Mona Lauridsen 

sekretær 
 


