
Bestyrelsesmøde torsdag den 23. april 2015 
 
Til stede: Finn, Annette, Annie, Jonas, Mona og Merete. 
Ikke til stede: Britt, Grete og Dorrit. 
 
1. Konstituering af bestyrelsen 
Formand: Finn 
Næstformand: Annie 
Kasserer: Annette 
Sekretær: Mona 
Web master: Jonas 
Aktivitetsudvalg: Dorrit og Grete 
 
Suppleanter: Merete og Britt 

 
2. Evaluering af Brøderupløbet 2015 
Jubilæumsløb med lagkage. 
Ca. 172 deltagere – ca. 106 på halvmaratondistancen og ca. 66 løb 12 km. 
Ikke Facebook i år, grundet besvær med at ”slippe ud af det” i 2014. 
Tilfredshed over hele linjen. 
3000,- til klubben og 3000,- til Ungdomsskolen. 
 
Finn kontakter Ungdomsskolen omkring dato til 2016. 
 
3. Referat fra møde i DGI om evaluering af crossløbene (Finn) 
Finn var til mødet, hvor kompetenceudvalget var til stede samt arrangørerne. Nyråd 
havde oplevet problemer i forbindelse med deres egen afholdelse. Bogø var tilfredse 
med eget løb. 
 
Nu er der meldt ud til samtlige klubber i ”vores område”, at man skal melde tilbage til 
DGI, hvis man vil være vært.  
Vi kan ikke være værter igen, da man ikke vælger samme klub år efter år. Man vil 
forsøge at udvælge fire klubber, hvor der er nogenlunde lige langt imellem. 
 
Finn bragte problematikken omkring artiklen i Vores Puls op, hvor MLMK slet ikke var 
nævnt som arrangører. 
Der var enighed om klubberne imellem, at man ikke vil benytte DGI’s chip-system pga. 
gebyret. 
Det blev bragt op, at man til det sidste af de fire crossløb, som slutter af med 
præmieoverrækkelse, kunne tænke sig at der var toilet- og/eller badeforhold. 
Møn bragte på bane, at de havde løbere, som undlod at tilmelde sig crossløbet, fordi de 
ikke ville ”trække klubregnskabet ned”. Derfor ændres der lidt på reglerne fremadrettet. 
 
Det blev på dette møde nævnt, at der afholdes et løb på Bogø – et slow run, som bliver 
betragtet som et inspirationsarrangement/event fra DGI’s side. 
 
4. Forslag på generalforsamlingen om klubtøj 
Vi snakker om, at vi kan få tryk på hvilket som helst stykke løbetøj, det må være op til  
enkelte. Vi tager ikke aktivt initiativ til noget fælles. 
Bestyrelses ønske er, at klubbens medlemmer foretrækker den blå farve, som vi har 



benyttet hidtil. 
 
5. Deltagelse i Danmarksstafetten søndag den 14. juni 2015 
Benny Lov står traditionen tro for tilmelding og holdopdeling. 
Egenbetaling for deltagelse er 50,- og resten betaler klubben. Vi beslutter, at tilmelding 
foregår ved mundtlig tilmelding til Benny OG indbetaling af 50,- til klubben. 
Frist for tilmelding (og indbetaling) er 1.6.2015. 
Der er kaffe og kage i år. 

      Mona skriver på FB og mail allerede nu og sender reminder ud den 20.5.2015 (+ hvem 
vil tage en kage og kaffe med). 
 
6. Planlægning af eventuelt sommerarrangement 
Vi foreslår enten den 20. eller 27. juni 2015 – dette lader vi være op til  
aktivitetsudvalget. 
Annie kontakter Dorrit og Grete. 
 
7. Referat fra møde om planlægning af ”Idrættens Dag” i Fladsåhallen den 
23. august 2015 (Annie) 
Alle foreninger, der har tilknytning til hallen, er inviteret. Det er planlagt til 3 timer 
tidspunktet er ikke fastlagt. 
Næste møde er den 4.5.2015, hvor tidspunkt fastlægges ud fra flertallet. Cooper test er 
en mulighed for ”event” fra vores side. 
Der er søgt sponsorkroner til annoncering. Der kommer en flyer med dagens tilbud, 
hvor vi evt. skal skrive en lille tekst omkring at komme omklædt og rutens/ruternes 
længe, Cooper test m.v. 
 
8. Forslag til dagsorden fremover 
Der er bred enighed om, at alle medlemmer i bestyrelsen har ansvar for at sende 
punkter til dagsordenen. Dette gøres pr. mail til Mona, som inden mødets afholdelse 
laver dagsorden og sender ud. 
 
9. Klubtøj til Berlin Marathon hos Lene, Nortex 
Mona snakker med Lene. Finn har nogle gode idéer. 
 
10. Eventuelt 
Dogme, 16. maj: Øløb ved Anders og Jørgen. 
Juni: DK-stafet og sommerarrangement. 
 

      Bruge nogle af klubpengene på Førstehjælpskursus foreslås? 
 
      Klubliv Danmark, DGI, giver mulighed for støtte klublivet lokalt. Hvis man tilmelder 
      sig som klub og som enkeltperson giver det mulighed for selv at vælge, hvem pengene 
      skal sponsoreres til. Finn skanner det ind og mailer det os andre, så vi kan læse det. 
 
     Hilkøb Sport i Næstved (ny butik). Annette har talt med ejeren og han er interesseret i 
     at afholde klubaftener eller arrangementer til/for os som klub. 
 
     Finn modtager div. mails fra bl.a. nystartede firmaer og andet, vi enes om at Finn 
     sorterer i disse og videresender dem, der er relevante og seriøse rundt. 
 



     SWIPP – det besluttes, at Annette benytter SWIPP fremover. Annie laver aftale og 
     sender til Annette. 
    Dermed kan SWIPP benyttes til betaling af kontingent, afregning til DK-stafetten m.v. 
    for klubbens medlemmer. 
 
    11. Næste møde 
    Torsdag den 28. maj 19.30. Annie skriver til Dorrit og Grete. 
    (Alternativt torsdag den 21. maj.) 

 27.4.15 
Mona Lauridsen 

sekretær 
 

TILFØJELSER: 
 
Sommerfesten bliver den 27. juni 2015. 
Næste møde bliver den 28. maj 2015 19.30 hos Merethe. 

    4.5.2015 
Mona Lauridsen 

sekretær 


