Dagsorden til bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK
Afholdt 15. Januar 2019 kl. 19:30, hos Dan
Deltagende ved mødet: Annie Jørgensen, Finn Larsen, Jørgen Dahlgaard, Annette Larsen, Grete
Buhl, Dan Marcussen, Jonas Christensen
Fraværende: Maria Kayser, Merete Keis
1. Seneste referat
Sendt ud efter seneste møde. Ingen bemærkninger hertil.
2. Generalforsamling

Tirsdag den 12. Marts, kl. 20 i skolekøkkenet.
Spisning med tilmelding, senest fredag den 8.marts.
Annette Larsen og Grete Buhl arrangerer mad.
Finn Larsen laver indkaldelsen klar og sender den ud på mail.
Offentliggørelse på tavlen som ophænges i hallen: Annie
Facebook: Annette Larsen
Hjemmeside: Jonas Christensen
På valg er: Finn Larsen, Annette Larsen og Grete Buhl.
Sendes ud til medlemmer senest tre uger før.
Forslag til forhøjelse af kontingent.
3. Kursusaften den 26. februar, kl. 18-21, status

Finn Larsen afklarer de nærmere forhold med DGI vMartin Christensen om mødetidspunkt mv. og
sender derefter mail ud til medlemmer med relevant information.
Tilmelding til aftenen på mail eller via. Facebook senest den 15.februar. Der vil være kaffe og kage.
4. Budapest, status
Plan for træningsprogram til halvmarathon eller marathon?
Aftale om et fælles informationsmøde med dem som har planlagt at deltage i løbet. Der vil blive en drøftelse
til klubaften om hvordan man tilmelder sig til løbet, samt lidt praktisk info/opfriskning af rundsendte mail
om dette.
Pt. er der omkring 12 løbere, som ønsker at deltage på en af ruterne. Omkring 20 har planlagt at tage med på
turen. Drøftelse til klubaften om tilmelding til løbet mv.
5. Dogmeløb

De kommende Dogmeløb vil være den:
16. Februar, Hesede skov
16. Marts
Annette og Finn, “prøveløb”
7. April
Brøderupløbet, intet dogmeløb i denne måned
6. Hjemmeside og Facebook
Annette Larsen laver årshjul med input fra Annie Jørgensen om “faste” aktiviteter, som f.eks.
Dogmeløb, generalforsamling, cross cup, Brøderupløbet, klubaftner, juleløb, nytårsløb,
medlemsmøde ud fra de nuværende oplysninger.
7. Brøderupløbet
Finn Larsen sætter datoen, 7. april på motions-online.dk/trimguiden.
Jonas sætter dato på hjemmesiden.

Der bliver opfordret til at “dele” på facebook i relevante Facebook-grupper.
Marathon skal også være muligt i år.
Annette sørger for planlægning og organisering af kagebagere mv.
8. Medlemsmøde, fastsættelse af dato

Næste medlemsmøde vil blive afholdt den 28. Maj 2018 med rejemad. Tilmelding kræves.
Indkaldelse sker senere.
9. Eventuelt

Nyhedsbreve fra Mærk Næstved og DGI modtager Finn Larsen. Finn sender mails videre til
bestyrelsen, som kan tilmelde sig nyhedsbreve, hvis de finder dem relevante.
Dogmeløb på lørdag, 19. Januar: Annie oplyser at ruten har mulighed for sløjfer, så den bliver 20
km.
10. Næste møde

Forslag den 19.marts kl. 19:30 med konstituering af bestyrelse. Sted aftales af ny bestyrelse efter
generalforsamling.

Jonas Christensen, 20.1.2019

