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Referat af bestyrelsesmøde 06.12.2017 
Til stede. Robert, Tina, Tom, Inge og Ruben  
Afbud: Kirsten, Thomas 

 
Dagsorden: 
1.Velkomst 
Robert bød velkommen 
 
2.Godkendelse af referat fra d. 30. August 2017 
Referatet blev godkendt 
 
3.Økonomi 
Tina gennemgik regnskabet. 
Stor medlemstilgang, i alt 231 medlemmer.  
4.Aktivitetsudvalg 
Robert foreslår at træneren møder 9.45 til søndagstræningen for at modtage information om hvilke 
aktiviteter, de skal tale om på søndagens løbetur. Dette med henblik på at øge opmærksomheden 
omkring de planlagte aktiviteter. Der er 24 tilmeldte til julefrokosten den 10. December.  
Juleløbet juleaftensdag finder sted som vanligt, men denne gang bliver det med glög hos Emma og 
Johnny. Robert sørger for at handle til Nytårsløbet. 
5.Trænerudvalg. Intet nyt. 
6. Sæsonprogram.  
Programmet blev gennemgået og HRLK løb 2018 oversigten blev ligeledes gennemgået.  
7. Næste møde: 7. marts 2018 kl. 19.30 hos Robert, og 18. April 2018 kl. 19.30, hvor vi primært 
forbereder os til generalforsamlingen den 25. April.  
8.Eventuelt 
Det blev diskuteret, hvordan vi skal anvende de indkøbte beach-flag, da Robert ønsker de skal 
medtages til interval løb og andre løb, vi arrangerer, men indtil videre er det udsat indtil foråret, 
hvor det igen er lyst, når vi løber på hverdagene.  
Styrketræningen er startet op om tirsdagen kl 18.15, hvilket gør at interval løberne ikke kan nå at 
være med. Der er ikke umiddelbart stor søgning på styrketræningen 
Tom vil undersøge om vi skal lave et fælles arrangement med nabo løbeklubberne i forbindelse 
med Marguerit løbet, der arrangeres af DGI.  
Tom foreslår også at vi kontakter de øvrige idrætsforeninger i kommunen med henblik på at søge 
fælles front for adgang til sponsormidler.  
Ruben foreslår, at vi får lavet nogle reklame streamers til bilerne. 
To do liste 
Robert: Opdatering af dropbox adgang. Dette er sket 07.12.17 
Robert og Inge kontakter Jette vedr. opdatering af hjemmesiden, som forenkles da der er 
problemer med opdatering. Den nye sponsor gøres synlig på hjemmesiden. Dette skal 
opprioriteres. 
Thomas ringer til diætisten og får nummeret af Robert.  
Tom kontakter Anders Ladegaard med henblik på at arrangere workshop/foredrag med 
fysioterapeuten. 
Kirsten tager nye fotos af brush up holdet snarest muligt.  
 
Referent:  Tina 


