
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK 
Mødet blev afholdt hos Annette og Finn, den 3.maj 2018 

 

 

Deltagere: 

Finn Larsen, Annie Jørgensen, Annette Larsen, Dan Marcussen, Jørgen Dalgaard, Grete Buhl, Jonas 

Christensen 

 

1. Seneste referat 

Ok. 

 

2. Fastlæggelse af kontingent 

Beløbet på 150kr blev drøftet og det blev besluttet at sætte det op fra næste år, 2019 til 250kr, da der 

ikke har været justering af kontingentet i over 10 år.  

 

3. Persondata-forordningen, GDPR 

Annie oplyste om kursus fra DGI om persondataforordningen, som hun har været på. Klubber og 

foreninger skal udarbejde en politik. Annie og Finn udarbejder udkast, som gennemlæses og 

eventuelt vedtages ved næste møde. Politiken skal vedrører håndteringen og arkiveringen af 

personfølsomme oplysninger fra klubbens medlemmer. 

 

4. Evaluering af Brøderupløbet 

Finn gennemgik evaluering af Brøderupløbet. Der var godt vejr på løbsdagen, flere deltagere på 

marathonruten i år end sidste år og generelt flere løbere i år end sidste år. Færre udgifter i år, da der 

var indkøbt materialer, som kunne bruges eller genbruges. Annonceringen skete på løbssider og 

hjemmesiden Facebook. I 2019 afholdes løbet den 7.april. 

 

5. Sommerfest 

Der afholdes sommerfest i Mogenstrup LMK. 

Det bliver den 16. Juni på Møn efter dogmeløbet samme dag. Dogmeløbet starter en time senere 

end normalt, kl. 10 og der køres fra Fladsåhallen kl. 9, fælleskørsel. Adresse og indbydelse sendes 

på mail til medlemmer. 

Sommerfesten starter kl. 14. Man medbringer selv drikkelse. 50kr indbetales ved tilmelding. Jonas 

undersøger mulighed for badefaciliteter i nærheden til de som har deltaget i dogmeløbet. 

 

6. Mini-tri, den 5.maj 2018 

Medlemmer fra klubben er tilmeldt. Det blev besluttet at cykelsyativer som tidligere har været 

anvendt til Fladsåtriathlon doneres til Fladsåskolen. 

 

7. Mogenstrup Kildelaug arrangement, den 9. og 10.juni 

Der er flere frivillige, som ved seneste medlemsmøde har meldt sig til arrangementet og vil 

repræsentere klubben om lørdagen den 9.juni. Klubben deltager ikke aktivt i arrangementet om 

søndagen. 

 

8. Dogmeløb 

16. Juni: Møn + sommerfeste 

Juli: Åben. Eventuelt lokalt. Ikke planlagt.  

18. August: Finn undersøger en rute om Farum Sø 

15. September: Jørgen arrangerer løb ved Udby skov 

20. Oktober: Åben 

 

9. Eventuelt 



 

 

Orientering om datoer: 

Kaffeaften, 29. maj 

Næstvedstafetten, 13.juni. 

Stafet for livet, 25.-26. August. 

Medlemsmøde, 25. september 

 

Klubtøj og trøjer bliver drøftet ved næste kaffeaften. 

 

Jonas opdaterer hjemmeside med referater, nye fotos af bestyrelsen mv. 

 

10. Næste møde 

Tirsdag den 4.september kl. 19:30 hos Jørgen. 

 

/Jonas Christensen, 5.5.2018 


