
Referat bestyrelsesmøde torsdag den 5.11.2015 
 
Til stede: 
Finn Larsen 
Annie Jørgensen 
Annette Larsen 
Jonas Christensen 
Mona Lauridsen 
Dorrit Petersen 
Grete Jeppesen 
Merete Keis 
 
Afbud: 
Britt Larsen 
 
1. Juleløb 2015 
Afholdes 25.12.2015 kl. 10,00. Vi løber fra Lægehuset i Mogenstrup og slutter af med 
æbleskriver og glögg i Lægehuset. Tom og Jørgen står for arrangementet. 
 
2. Nytårsløb 2015 
Afholdes 31.12.2015 kl. 10,00. Vi løber fra Lægehuset i Mogenstrup og slutter af med Asti 
og kransekage. Mona står for dette. 
 
3. Julefrokost 2015 
Fredag den 27.11.2015 kl. 18,00 på Gården, som vi plejer. 
Vi fordeler opgaver imellem os. 
 
4. Evaluering af løb fra Dagli’Brugsen i Mogenstrup 4.10.2015 
Finn, Annette, Anders og Dorrit løb en tur med ham, der kom for at ”forsøge” sig med 
Mogenstrup LMK ☺ 
 
5. Evaluering af Berlin Marathon 2015 
Det var en meget vellykket tur, er der bred enighed om. 
 
Finn præsenterer et marathonløb i Milano den 3.4.2016. Her kan løbes en hel marathon 
eller som stafet. 
Der er umiddelbart mere stemning for at Københavns Marathon 22. maj 2016, men vi enes 
om at se, hvad der sker til julefrokosten ☺ 
 
6. Dogmeløb 
21. nov.15: Harry Sorø/Næstved??? 
Dec. 2015: Udgår. 
16. jan. 2016: 
20.2.2016: 
19.3.2016: 
 
7. Førstehjælpskursus 
Asger er nu certificeret førstehjælpsinstruktør og har mulighed for at låne udstyr, således 
at han kan undervise os. Han kan også udskrive et diplom efter endt kursusdeltagelse. 



Finn skriver ud til klubbens medlemmer for at høre, hvor stor interessen er og herefter vil 
vi forsøge at planlægge, så flest muligt kan deltage. Der er flere alternativer til 
planlægning; undervisningen kan f.eks. strække sig over hverdagsaftener eller én weekend. 
 
8. Eventuelt 
Finn forklarer os om Klub Danmarks system, hvor handel i visse butikker udløser et 
mindre beløb til Mogenstrup LMK. Medlemskab kræver ikke et kort, men ”fordelene” 
følger blot dit Dankort. 
 
Vi har købt et rigtig flot beachflag, som vi vil tage med ud til løb og arrangementer. Det 
bliver taget i brug til Cross i næste weekend. 
 
9. Næste møde 
14. jan. 2016 kl. 19,30 hos Mona 

Mona Lauridsen 
18.11.2015 

 


