Referat af bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK
Afholdt tirsdag den 14.maj 2019 hos “Jonas”
Deltagende ved mødet: Annie Jørgensen, Finn Larsen, Annette Larsen, Grete Buhl, Dan
Marcussen, Jonas Christensen, Dorrit Petersen, Jørgen Dahlgaard
Fraværende: Finn Larsen og Grethe Specht
1.Godkendelse af referater - tilføjelser
Punktet om valg til bestyrelsen i referat fra generalforsamlingen: det skal tilføjes at alle i
bestyrelsen blev genvalgt.
2. Evaluering af Brøderupløbet
Der deltog 135 løbere til arrangementet. “Overskud” var 3000kr som dækker udgifterne, dvs.
arrangementet gik i nul.
Færre løbere end forrige år. Der kan være en generel mætning af motionsløb. Der har været
samme promovering/annoncering af løbet som tidligere år. Drøftelse af om medaljer til
halvmarathonløbere kan være en mulighed for at få flere løbere med. Det vil kræve forhøjelse af
pris.
Vi kan reklamere mere i cross cup perioden (november, december, januar og februar). Foldere til
uddeling i januar og februar, da distancerne på 8 og 12 km i kuperet terræn kan tiltrække samme
målgruppe til 12km eller halvmarathon til Brøderupløbet. Målgruppe er lokale løbere, som også
løber cross cup serien.
Bestyrelsen skal drøfte flyer/folder ved bestyrelsesmøde i september/oktober, inden cross cup
serien starter.
3. Sommerfest
15. Juni 2019 med Dogmeløb først.
Aktivitetsudvalget arrangerer sommerfesten.
4. Nyt om Budapest - fælles træningsprogram
Start af fællestræning i starten af juni (uge 23) ifølge det uddelte træningsprogram.
5. Løbeaftener i landskabet
Der har ikke været efterspørgsel på løb rundt om i landskabet på hverdage, så vi dropper det på
nuværnde tidspunkt. Det virker fint med Spontanløb på lørdage og søndage når der ikke er
Dogmeløb.
6. Opvarming med instruktør (generalforsamling)
Det blev for dyrt med betalt instruktør. Vi er begyndt at varme op og det fungere fint, når vi holder
hinanden oppe på det.
7. Gang-kampagne
Mail fra DGI sendt til Finn. Han kan om han vil svare på mailen, hvor man skal oplyse om klubben,
medlemmer, hvilken type klub vi er, mv.
8. Dogmeløb
Dogmeløb den 18. maj, Kalbyris cannonball.
15. Juni, Dogmeløb med sommerfest. Pt. Ukendt sted.
20. Juli, intet Dogmeløb.
17. August, Annie Jørgensen, Enø
21. September, åben for forslag.
19. Oktober, åben for forslag.
16. November, åben for forslag.
8. Medlemsmøde den 28 maj
Input til kommende løb, Dorrit og Jørgen
Samkørsel til Royal Run, Annette

Dogmeløb, forslag til at medlemmer at komme med input, Annie
Sommerfest, Dan og Grete
Fællestræning, Finn
Jonas sender invitation til Finn, som sender invitationen ud til mailadresser.
Grethe sætter det på Facebook.
9. Næste møde
Tirsdag den 22. oktober 2019, hos Grete, kl. 19:30.
10. Eventuelt

Jonas Christensen, 22.maj 2019

