
Referat fra bestyrelsesmøde den 19.1.2017 
Afholdt hos Jonas Christensen 

 
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. 6.10.2016 

Ingen kommentarer. 
 

2. Ændringer/tilføjelser til dagsorden? 

To punkter under eventuelt. 
 

3. Infoaften, 31.januar 2017 og omdeling af flyers 

Annie har printet flyers ud og klubben har i uge 3 delt dem ud i postkassser rundt i Mogenstrup. Den bliver 
lagt på Facebook i grupperne ”Aktiv fritid i Fladså” og ”4700 Mogenstrup” og evt. andre relevante. Dorrit 
hænger plakater op i fladsåhallen og brugsen. Jonas lægger flyer på hjemmeside. 
Klubbens medlemmer skal tilmelde sig infoaftenen, d. 31.1.2017, kl. 19:30 hvor der serveres rejemad. 
Tilmelding til Annette. Interesserede ikke-medlemmer kan dukke op uden tilmelding. Bestyrelsen indkøber 
tallerkener, rejer, brød, hvidvin mv. Bestyrelsen medbringer bestik. Harry medbringer duge. Bestyrelsen 
møder op kl. 19:15 og rykker borde rundt mv. Jonas laver indbydelse og sender rundt. 

 
Bestyrelsen holder kort oplæg/informere om emnerne: 
Velkommen til interesserede (Annie) 
Rejemad og løs snak 
Vintertid – Løb i Næstved, kl. 18:30 (7.februar, 21.februar.) 
Cross Cup 2016/2017 – sidste runde (Jonas) 
Dogmeløb (Finn) 
Generalforsamling 16.marts 2017, kl. 19:30 
 

4. Planlægning af generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes torsdag 16.marts, kl. 19:30 i Fladså hallens cafeteria. På valg er: Finn, Annie, 
Annette og Grete. De kan alle genvælges. Derud over skal der vælges to suppleanter og to revisorer. Merete 
stiller op til suppleant. På dagen udpeges en dirigent. Annette  bestiller mad fra Noers catering, da det 
fungerede fint sidste år. Man skal tilmelde sig spisningen. Annie medbringer tallerkener. Jonas oplyser om 
generalforsamlingen på hjemmesiden og Finn sender en mail rundt, senest 3 uger før 16.marts 2017. 
 

5. Planlægning af fremtidige dogmeløb 

11.Februar: Finn. DTU.  
18.marts: Annie. Enø. 
22.april: Åben for forslag. 
 

6. Eventuelt 

Finn har modtaget mail om en aktivitetsdag i foråret 2017 for ”Mogenstrup og Omegn”, som Fladså Lokalråd 
og Næstved Kommune står for. Klubben er inviteret, som repræsentanter til at drøfte ideer om 
aktivitetsdagen i en workshop, 25.januar. Dorrit tilmelder sig for at høre nærmere om planerne. 
Jonas sammensætter foto og videoklip, som kan sættes på infoskærme i Fladsåhallen og Dagli’ Brugsen. 
Annie har været til første planlægningsmøde af ”aktiv fritid i fladså”. Hun afventer nyt om status, som 
kommer i uge 4. I år er dagen planlagt til 20.august, kl. 11-14. 
 

1. Næste møde 

Konstituering af ny bestyrelse, tirsdag, 28.marts efter klubaften 
 

21.januar 2017 
Jonas Christensen 


