
Referat fra bestyrelsesmøde den 23.8.2016 
Afholdt hos Annie Jørgensen 

 

Til stede: Harry Egede  Annette Larsen Jonas Christensen 

 Dorrit Petersen Grete Jeppesen Annie Jørgensen  

 

Afbud: Britt Larsen  Merete Keis  Finn Larsen 

 

1. Godkendelse af seneste referat d. 7.6.2016 

Godkendt og ingen kommentarer. 

 
2. Evaluering af arrangementet ”Aktiv Fritid i Fladså” 

Vi deltog i arrangementet Aktiv Fritid i Fladså 21.8.2016 ved Fladsåhallen. Annie Jørgensen tog notater til 
bestyrelsen i Aktiv Fritid i Fladså, som har udsendt spørgeskema til de deltagende klubber om hvad der var 
godt og hvad der kan forbedre arrangementet. Vi var enige om, at arrangementet godt kunne bruge flere 
deltagere. Vi følte os fint inddraget i arrangementet og synes i helhed at det var ok og tidspunktet sidst i 
august, fra kl. 10:00-13:00 (3 timer) var passende. Det fungerer fint, at det er en søndag. 
Vi talte om, hvorvidt den begrænsede opbakning til arrangementet er en generel tendens på grund af mange 
arrangementer, tilbud og aktiviteter, men at nogle arrangementer kan få flere deltagere end andre. 
Arragementet Aktiv Fritid i Fladså kunne muligvis blive annonceret mere synligt, men der har været opslag 
på Facebook og sendt løbesedler ud i hele ”gammel” Fladså Kommune. Hvis der er opbakning til 
arrangementet næste år, så vil vi som klub arrangere noget andet end en coopertest.  
 

3. Klubbens fremtid – Strategi 
- Hvordan bliver vi flere medlemmer? Ønsker vi at gøre noget for det? 

Vi er ca. 55 medlemmer og er stagneret de seneste år, men har ikke gjort en aktiv indsats for at øge 
medlemsantallet. Begyndertræning kan være en måde at få nye medlemmer.  

- Begyndertræning 
Vi overvejer at starte begyndertræning op i det nye år med fokus på løbere og tidlige løbere, som vil løbe 
igen, træne mere eller løbe længere i fællesskab. Vi vil tage det op til næste bestyrelsesmøde. 

- Hvordan får vi flere deltagere til vores arrangementer? 
- Hvad kan vi gøre på klubaftener? Færre klubaftener? 

� Skal klubben betale kagebager? 
� Give en rejemad i ny og næ? 

- Skal vi lave færre dogmeløb (Måske derved få flere deltagere på de løb, der arrangeres) 
Vi talte om anderledes klubaftener med temaer. Vi undersøger om vi kan leje lokale i Fladsåhallen til 
klubaftenerne, sidste tirsdag i måneden, kl. 19:30. Vi fortsætter indtil videre, som hidtil. Forslag til temaer for 
klubaftenerne er meget velkomne. Annie Jørgensen foreslog til mødet at vi f.eks. hvert kvartal mødes til en 
rejemad eller lign., i stedet for kage (Rejemadsmøde). Vi forsøger denne ide. Det kræver tilmelding. Første 
rejemadsmøde bliver afholdt i oktober, hvor Annie Jørgensen sørger for rejemad til de tilmeldte. Klubben 
betaler fremover for kage og rejemader. Vi opretholder antallet af dogmeløb. 

- Deltagelse i løb – Cross Cup Storstrøm, mv. 
- Fungerer vores Facebook-gruppe, som den skal? 
- Halv/hel marathon – fælles træningsprogram? 

Vi vil anbefale at man annoncere når man har tilmeldt sig et løb, f.eks. på Facebook eller til klubaftener, så vi 
kan være flere der deltager, kan arrangere samkørsel til løb eller har et fælles træningsmål til et løb, f.eks. 
halv/helmarathon. 

- Tri-træning ”for sjov”? 
Vi drøfter dette ved næste klubaften. 
 

4. Julefrokost 

Lørdag 26.november, Løb kl. 11:00 til ca. 12:30/13:00 og spiser kl. 13:30. Vi starter ved hallen og 

planlægger nærmere program ved næste møde. 
 

5. Eventuelt 

Intet. 
 

6. Næste møde 

Tirsdag d. 6.oktober 2016, kl. 19:30 hos Finn Larsen & Annette Larsen. 

2.september 2016 

Jonas Christensen 


