
Referat fra bestyrelsesmøde den 3.5.2016 

Til stede: 

Finn Larsen  Annette Larsen Jonas Christensen Dorrit Petersen 

Merete Keis  Grete Jeppesen Annie Jørgensen Harry Egede 

Britt Larsen 

 

 

1. Godkendelse af seneste referat 

Godkendt. 

 

2. Evaluering af Brøderupløbet 

Næsten 200 løbere deltog, hvoraf 18 deltog på marathondistancen. Planlægning af marathonruten og 

tilmelding fungerede fint. Der blev uddelt medaljer til alle marathonløbere. Brøderupløbet som helhed 

fungerede fint. 

Næste år, 2017 bliver løbet afholdt d. 9. April og det er planen at marathondistancen fortsat skal være en del 

af løbet. 

 

3. Flyers, pizza og BT halvmarathon 

Flyers er blevet omdelt med indtægt på ca. 4000kr. Der blev ikke spist pizza efter BTs halvmarathon. 

Indtægterne bruges i stedet til et tilskud til sommerfesten. 

 

4. Planlægning af sommerfest, 25. Juni 

Rapelling på Avnø, kl. 13 med instruktør. Varighed ca. 3,5 time. I ”ventetiden” er der mulighed for dyst i 

blandt andet sumodragter og kæmpe boksehandsker. Prisen for overnatning/leje af naturskole på Avnø er 

100kr per person og minimum 1500kr. Vi har booket naturskolen på Avnø. Aktivitetsudvalget laver et budget 

med egenbetaling på rapelling, spisning og overnatning. Det blev besluttet at ikke-medlemmer (ægtefælde 

mv.) gerne må deltage. Der bliver sendt invitation ud om hele arrangementet, når den foreligger. 

 

5. Aktiv fritid i Fladså, 21. August 

Omdeling af flyers om arrangementet i Fladsåhallen. Vi ønsker en ny placering, men deltager gerne i 

arrangementet. Annie har tilmeldt klubben til arrangementet. Familiepakke med brød og drikkelse til 

arrangementet. 

 

6. Eventuelt 

De næstkommende dogmeløb, 14. Maj på Fyn. Lasse Glenn arrangerer. Invitation er sendt ud som mail. 

Evt. løbetur på 12-15 km i forbindelse med sommerfest, 25. juni. 

Finn Larsen arrangerer rute på Kalvebod fælled, 20. Juli. 

Harry Egede og Finn Larsen arrangerer løb i Sorø, 20.august. Harry kender en rute. 

2.oktober er der Odense marathon. Næste klubaften ser vi på om der er interesse for dette løb med flere 

distancer og evt. overnatning i Odense. 

Danmarksstafetten d. 12.6.2016. Drøftes på næste klubaften. Tilmeldingsfrist er 5. juni 2016 kl. 23:00. 

Klubben giver 50kr i tilskud.  

 

7. Næste møde 

Hos Annie Jørgensen, 7. juni 2016, kl. 19:30. 

Emner til dagsorden sendes senest 3. juni 2016. 

 

Jonas Christensen 

4.5.2016 


