Referat fra bestyrelsesmøde 28.5.2015
1. Budget til dogmeløb
Vi aftaler, at fremover afregnes efter antal deltagere til dogmeløb; 30,- pr. deltager og ikke
som hidtil et fast beløb.
Tilmelding bør fremover være om torsdagen, således at den der afholder dogme har et
overblik og antal deltagere.
Finn køber energidrik hjem, dermed kan man efter aftale hente energidrik hos Finn og
Annette, hvis de ikke selv deltager i dogmeløbet.
2. Sommerfest den 27.6.15
Vi hyrer en instruktør fra Gerlev Idrætshøjskole til at komme til Mogenstrup og lave
forskellige lege og udfordringer til os af 75 minutters varighed. Det koster 1500,- ved op til
42 deltagere, ved 43 deltagere og opefter er prisen 3000,- Ydermere er der
transportudgifter på 817,Annie undersøger, om vi kan få lov til at lege FK05’s klubhus i Lov.
Festen starter 14.30. Vi beslutter, at der er en egenbetaling til festen på 100,- Drikkevarer
til aftensmad samt derefter medbringes selv.
Dorrit og Grethe laver en invitation, som Mona udsender pr. mail.
Mona skriver på Facebook og pr. mail, at der er invitation og info. snarest.
3. DK-Stafet
Mona spørger på Facebook og pr. mail, om nogen vil bage en kage.
Mona sender reminder ud på Facebook og pr. mail.
4. Arrangement fra Fladså Hallen i august
Folder og plakat er under udarbejdelse, folder omdeles i hele gl. Fladså Kommune.
Lige nu afventer styregruppen tilmeldinger fra inviterede foreninger.
Vi beslutter hermed, at vi kun laver en Cooper-test til arrangementet. Dette for ikke at
trække deltagere på dagen væk fra hallen og dermed arrangementet, men også fordi vi
tidligere har lavet ruter rundt Mogenstrup, så denne gang prøver vi noget nyt.
Vi satser på at gennemføre Cooper-testen to eller tre gange i løbet af de tre timer, således at
alle, der har lyst, får muligheden.

Britt laver forslag til Diplom, som kan udfyldes med navn og distance på dagen.
5. Facebook – tidligere medlemmer
Annette sørger for, at der bliver slettet tidligere medlemmer af løbeklubben i vores
Facebook-gruppe, da vi tidligere har truffet beslutning om, at gruppen er rettet mod aktive
medlemmer.
6. Eventuelt
Finn har tilmeldt Mogenstrup LMK til Klubliv.dk
7. Næste møde
Den 13. august 2015 kl. 19,30 hos Jonas.
1.6.2015
Mona Lauridsen
sekretær

