
Referat fra bestyrelsesmøde den 14.1.2016 

Til stede: 

Finn 

Annie 

Annette 

Mona 

Jonas 

Britt 

 

Afbud: 

Dorrit 

Merete 

Grete 

 

1. Planlægning af generalforsamling (herunder hvem er på valg, hvem vil 

genopstille o.s.v.) 

Generalforsamlingen finder sted den 10. marts 2016 kl. 19,30. 

Annie reserverer skolekøkkenet til formålet og hænger invitation op på opslagstavlen i 

hallen. Jonas skriver på hjemmesiden og Mona på Facebook. Finn sender invitation ud pr. 

mail. 

(Servietter + mælk: Mona. Kage + the: Britt. Drikkevarer + sukker: Annette) 

 

Hvem er på valg i år: 

Mona: Genopstiller ikke. 

Jonas: Genopstiller. 

Dorrit: Genopstiller. 

Britt: Genopstiller. 

Merete: Genopstiller. 

 

Den nye bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter endt generalforsamling. 

 

2. Førstehjælp og hjertemassage 

Asger vil planlægge et kursus for interesserede klubmedlemmer ud fra et idrætsorienteret 

perspektiv i hjertestarter og hjertemassage, dvs. førstehjælp i relation til skader m.v. Han 

kan lave 1. hjælpsdiplomer til os ved kursets slutning. 

Det koster 4500,- for et otte timer varende kursus og bestyrelsen beslutter, at tilmelding er 

bindende og at der er en egenbetaling på 1/3 af beløbet, resten betaler klubben. 

Vi regner med at kurset foregår i spejderhytten i Tappernøje, men nærmere info. følger, 

når datoen er fastsat sammen med Asger. 

Når dato kendes, sender Jonas info. ud til klubbens medlemmer med bindende tilmelding 

m.v. 



 

3. DGI-kurser, Finn har sendt mail rundt 

Finn sender relevante mails fra DGI videre til os andre. 

 

Der er bl.a. videresendt en mail ang. kurser. Der er et kursus i sportsskader, som foregår i 

Præstø den 2.3., der er interessant. Til næste kaffeaften vil vi præsentere den rundsendte 

mail, hvis der er nogen, der er interesserede. Klubben betaler halvdelen af deltagergebyret, 

dvs. at der er en egenbetaling på 200,- Vi forventer, at hvis man deltager, at man så evt. 

ved næste kaffeaften eller lign. vil fortæller lidt om kurset og videregive gode råd og ny 

viden. 

 

Vi talte en del om KlubLivDanmark – men vi har i bestyrelsen siden fundet ud af, at DGI 

ophører med dette tiltag grundet for lille interesse/for få tilmeldte, hvorfor vi ikke gør 

mere ud af dette.  

4. Brøderupløbet 2016 

Vi afholder Brøderupløb den 10. april 2016. 

I år vil vi forsøge os med marathondistancen – dvs. to runder på vores halvmarathonrute. 

Marathonløberne skal starte kl. 9.00. Vi forventer 20-30 løbere på distancen. 

Finn sørger for at folder til Brøderupløbet er klar til sidste runde af Crossløbene (dvs. 

søndag i uge 7), så Annie kan uddele foldere dér.  

Annette skriver lidt på FB om vores planer. 

Sponsorgaver modtaget igen i år meget gerne. Britt sørger for frugtstænger. 

Vi enes om, at i stedet for ½-liters flasker med vand, vil vi i stedet servere postevand, dette 

primært ud fra en miljøvenligt perspektiv. 

5. Eventuelt 

Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen forslå medlemmerne, at vi rykker julefrokosten 

til sidste lørdag i november fremover.  

Dvs. at i 2016 bliver det den 26. november. Man kunne forestille sig, at vi startede med 

en løbetur og herefter holdt julefrokost, dvs. omkring middagstid. Vi forestiller os, at vi 

bestiller mad udefra og afholder julefrokosten i et lejet lokale. 

 

Jonas har forsøgt sig lidt på DGI’s hjemmeside og har konstateret, at man ikke 

umiddelbart kan finde Mogenstrup LMK her. Dette vil Finn undersøge lidt nærmere og 

evt. tjekke op på hos DGI. 

 

Næste dogme foregår den 23. januar 2016 fra Jægervænget 1.  

Turen går gennem Bækkeskov og der er tomatsuppe bagefter. 

 

 



6. Næste møde 

29. marts 2016 lige efter kaffeaften i skolekøkkenet. 

Mona Lauridsen 

20.1.2016 


