
Referat fra bestyrelsesmøde den 30.3.2016 

Til stede: 

Finn Larsen  Annette Larsen Jonas Christensen Dorrit Petersen 

Merete Keis  Grete Jeppesen Annie Jørgensen Harry Egede 

 

Afbud: 

Britt Larsen 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Konstitueringen blev som følger: 

Formand: Finn Larsen 

Næstformand: Annie Jørgensen 

Kasserer: Annette Larsen  

Løbsarrangør: Harry Egede 

Aktivitetsudvalg: Grete Jeppesen 

Aktivitetsudvalg: Dorrit Petersen 

Sekretær/webmaster: Jonas Christensen 

Suppleant: Merete Keis 

Suppleant: Britt Larsen 

 

Det årlige kontingentet blev drøftet og vi besluttede at fastholde det nuværende beløb på 

150kr. 

 

2. Flyers og BTs halvmarathon 

Siden generalforsamlingen 10.3.2016 er næsten alle flyers blevet delt ud. Bestyrelsen 

diskuterede hvad beløbet, som klubben indkassere for udelingen af flyvers, skal bruges til. 

Der blev ved generalforsmalingen forslået at se på muligheden for fælles buskørsel eller 

lign. Dette drøftede bestyrelsen og blev enige om at omkostningerne var for store. Det blev 

i stedet besluttet, at indtægterne fra de uddelte flyers sponsorer pizza efter BT’s 

halvmarathon.  

 

3. Status på Brøderupløbet 

Finn Larsen informerede om status på Brøderupløbet og oplyste, at der bestilles 

startnumre og øvrige artikler til ruten. Der mangler at blive handlet frugt og vand, men det 

sørger Annette Larsen for. På nuværende tidspunkt stiller hjælpere klar til kl. 9:00. Nogle 

dog kl. 7:30, fordi marathonruten starter kl. 9. Marathonløberne skal være tilmeldt senest 

6.april og startlisten vil blive opdateret løbende på hjemmesiden. Der vil ikke skulle stå 

hjælpere på ruten før halvmarathon- og 12km-ruten skydes igang.  

Lasse Gleen sender pressemeddelelse ud i næste uge. 

Der modtages stadig sponsorgaver, som vil blive udloddet på løbsdagen. 

 

 



4. Fællesarrangementer i 2016 

Sommerfest: Afholdes 25.juni 2016. Vi undersøger mulighed for overnatning. Eventuelt på 

Avnø eller Dybsø Naturskole. 

 

Julefrokost: Afholdes lørdag 26.november 2016. Anette Christensen  lægger hus til.  

Nærmere information om arrangementet drøftes senere. 

 

5. De kommende dogmeløb 2016 

April: Prøveløb 2.april kl. 9:00 og Brøderupløbet 10.april. 

Maj eller Juni: Lasse undersøger rute ved Lundeborg på Fyn. 

Juli: Finn vil finde rute på Kalvebod Fælles. Dato ikke fastlagt. 

August: Rute i Sorø, som går rundt om tre af søerne i området. Harry kender ruten. Finn 

undersøger mulighed for rundvisning på Sorø Akademi. 

 

6. Næste møde 

Næste møde afholdes 3.maj 2016, kl. 19:30 hos Dorrit Petersen. 

 

Jonas Christensen 

1.4.2016 


