
Referat fra bestyrelsesmøde den 6.10.2016 
Afholdt hos Annette og Finn Larsen 

 

Til stede: Harry Egede  Annette Larsen Jonas Christensen 

 Dorrit Petersen Grete Jeppesen Annie Jørgensen  

Merete Keis  Finn Larsen 

 

Afbud: Britt Larsen   

 

1. Godkendelse af seneste referat d. 23.8.2016 

Godkendt og ingen kommentarer. 

 

2. Ændringer/tilføjelser til dagsorden? 

Nej. 

 

3. Evaluering af arrangementet foreningsdag ved Dagli’Brugsen 

Der var begrænset opbakning til arrangementet som helhed. Annie oplyste, at det til næste år vil blive 

husstandsopdelt flyere om arrangementet, som der ikke havde været i år. Der har været sendt SMS rundt for 

de, som abbonnere på Dagli’ Brugsen Mogenstrups tilbud/nyheder.  

Mogenstrup LMK bakker op om arrangementet i det omfang det er muligt. I år havde klubben gjort vand klar 

til løberne efter fælles løbetur og var synlige med beachflag. 

 

4. Julefrokost 

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

for bag efter løb. Annie har reserveret ”Cafereria” i hallen fra kl. 11, og vil leje det fra kl. 11-20 og undersøge 

om der er adgang til køkken og service. 

Grete og Dorrit laver inbydelse. Grete, Dorrit, Merete, Annie og Annette undersøger udbud af kolde 

juleanretninger/buffet/julefrokostbord og bestiller det rette, til en kuvertpris omkring 200kr.  

Prisen for julefrokosten bliver 200kr/person, hvor man selv medbringer drikkelse. Klubben betaler duge, 

servietter, lys, leje af lokale mv. 

Finn sender mail rundt med reminder om ”kryds i kalenderen” d. 26.november. Annette skriver en reminder 

på Facebook. 

 

5. Begyndertræning, start januar/marts 

Fokus på nuværende løbere, som ikke er med i klubben. Vi kalder det fortsættertræning, da vi ikke starter en 

begynderprogram op, men vil have flere nuværende løbere med i klubben. Det er et forsøg på at få flere til 

klubben og evt. følge et træningsprogram til halv/helmarathon. Flyvere skal deles ud i starten af januar med 

”start”-dato til klubaftenen 31.januar 2017. Tiltaget bliver et punkt, som drøftes i plenum til info-aftenen d. 

25.oktober 2016. 

 

6. Klubbens fremtidige aktivitetsniveau 

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at løbe andet end vinterruten, når det bliver normaltid. Det blev 

besluttet, at vi løber fire gange fra Næstved, hvor der er gadebelysning i november og december (1.nov., 

15.nov., 6.dec, 20.dec.) med start kl. 18:30. Man kan arrangere samkørsel fra hallen. Nærmere info kommer 

på mail og til info-aften. 

 

7. Tekst til flyer og infoskærme 

Grete og Annie retter flyver til, så der bliver en forside og bagside med info om klubben, samt logo. 

Den skal uddeles i januar 2017. 

Annie undersøger hvordan tekst på infoskærmene i Fladså hallen og Dagli’ Brugsen kan gøres bedre og der 

kan være foto af klubben. 

 

8. Næste klubaften og ”info-aften” 

Annie undersøger om vi kan bruge Cafeteria i hallen til info-aftenen d. 25.oktober. Vi kalder det fremover 

medlemsmøde og planlægger at afholde dem ca. hver 3. måned, med rejemad og tilmelding. Jonas laver 



udkast til invitation. På medlemsmødet vil bestyrelsen informere om kommende arrangementer og tiltag, 

samt høre medlemmernes ideer.  

 

Bestyrelsen holder kort oplæg/informere om emnerne: 

Cross Cup 2016/2017 (Jonas) 

Dogmeløb (Finn) 

Fremtidige løb (Harry) 

Klubbens juleløb, nytårsløb og weekendtræning (Annette) 

Fortsættertræning 

Vintertid – Løb i Næstved, kl. 18:30 (1.nov., 15.nov., 6.dec, 20.dec.) 

 

9. Planlægning af fremtidige dogmeløb 

23.oktober: DTU/Rambøll. Finn arrangerer. 

26.november: Løb kl. 11:00 fra hallen, før julefrokost. 

17.december: Villa Galina. Finn laver rute. 

21.januar: 

Februar? 

Marts? 

April: Prøveløb (Ugen før Brøderupløbet) 

20.maj: Ganløse Egede, v. Farum. Annette arrangerer. 

 

10. Eventuelt 

Annie havde forinden bestyrelsesmødet sendt mail rundt med punkter fra evalueringen om Aktiv Fritid i 

Fladså og deres evaluering af arrangementet. Næste år arbejdes der for, at der blandt andet  kommer bedre 

lyd udendørs, mere annoncering/presse, medalje v. gennemførsel af foreningernes aktiviteter blandt andre 

forslag. Ingen foreninger har meddelt nej til at deltage igen næste år. Næste år bliver arrangementet afholdt 

søndag, 20.august 2017, forventeligt fra kl. 11-14. 

 

11. Næste møde 

Torsdag d. 19.januar 2017, kl. 19:30 hos Jonas Christensen 

 

 

 

 

9.oktober 2016 

Jonas Christensen 


