Referat af bestyrelsesmøde den 9.8.2017
hos Merete Keis
Deltagere: Merete Keis
Annie Jørgensen
Harry Egede
Dorrit
Grete Buhl
Annette Larsen
Jonas Christensen
Afbud:
Finn Larsen
Maria Kaiser

1. Godkendelse af seneste referat fra mødet 2.5.2017
Ingen bemærkninger.
2. Ændringer/tilføjelser til dagsorden
Stafet for livet. Se punkt 8.
3. Aktiv Fritid i Fladså den 20. august 2017
Ingen hustandsomdeling i år. Kommer i avis og sociale medier. Løb med modstandsfaldskærm. Løb
i en rullekugle. Fladsåhallen stiller udstyr til rådighed. Klubben står for aktiviteten og stempling på
aktivitetskort. Vi medbringer beachflag, banner, telt og bord, vand og engangskrus.
Annette medbringer telt og bord.
Dorrit medbringer beachflag.
Bestyrelsen ligger foldere og sætter plakater rundt i omegnen.
4. Fælles arrangement med gymnastikafdelingen
Fælles foredrag om stress og søvn, løbeklubben skal betale ca. 1.000 kr., og så er der ingen betaling
for klubbens medlemmer. Bestyrelsen blev enige om, at klubben deltager i fælles arrangementet.
Det bliver torsdag, 26. oktobe, kl. 19 til 20:30 i Fladsåhallen. Tilmelding mv. kommer senere.
5. Planlægning af dogmeløb, herunder på Fyn den 7. oktober
19. August, kl. 9: Harry laver rute fra Skovgrillen, Præstøvej. Muligvis ud mod ny omfartsvej ved
Stenstrup – Parkvej – Næstved – Skovgrillen. Arrangeres uden forplejning bagefter. Skal selv
medbringes eller aftales.
16.September, kl. 9: Åben for forslag.
7. Oktober, kl. 9: På Fyn hos Lasse G. Klubben kører fra Fladsåhallen kl. 7:30. Vi samles i så få
biler som muligt og med tilmelding forinden. Klubben betaler BroBizz. Cykler skal koordineres og
aftales i forbindelse med fælles kørsel.
18. November, kl. 9: Grete undersøger Svenstrup og omegn.
6. Medlemsmøde med rejemad
Tirsdag 26. September kl. 19:30 i Skolekøkkenet. Dorrit og Merete står for indkøb og tilmelding.

7. Crossløb 2017/2018
Mogenstrup LMK afholder 1. runde, d. 12. november: Finn Larsen sender rute mv. til DGI. Vi
undersøger mulighed for start ved Rønnebæk skole, for toilet/omklædningsfaciliteter. Vi planlægger
og aftaler nærmere ved næste møde.
8. Stafet for livet. 26-27. August.
24 timers stafetløb. Klubben deltager ikke med et hold, men flere fra klubben har planer om at
deltage i arrangementet i privat regi.
9. Eventuelt.
Grete Buhl bager kage i august til klubaften.
Dorrit bager kage til 31. oktober til klubaften.
Løb i Brugsen 1. Oktober. Vi løber fra Brugsen, når arrangementet starter. Dorrit medbringer
beachflag.

10. Næste Møde
31. Oktober efter kaffeaftenen i skolekøkkenet, 19:30.
Jonas Christensen
11.8.2017

