
Referat af bestyrelsesmøde den 30. maj 2018 hos Tina. 

 

Tilstede: Ruben, Robert, Laufey, Tina og Inge.  

 

1. Velkomst – Laufey bydes velkommen i bestyrelsen. 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 18. April 2018. 

Opfølgninger: 

Hjemmesiden vedr. Opdateringer er igang – Inge tager kontakt 

til evt. ny webmaster. 

Ang. Flytning af klublokaler er der intet nyt. Der bliver ingen 

flytning før tidligst 2019.  

Foredrag med fys. vedr. skader – invitation er på vej ud.  

Nye fotos af brush-up holdet er taget. 

 

3. Økonomi 

Økonomien gennemgået og det ser fint ud. Pt. er vi 236 

medlemmer efter udsendelse af kontingentopkrævning. Der er 

stadig ca. 30 som ikke har betalt. De bliver rykket løbende. Der er 

givet tilsagn fra 2 stk. sponsorer om tilskud på 10.000 kr. pr. 

virksomhed og Robert tager et møde med begge virksomheder 

omkring reklamering osv. for disse i form af logo’er osv. 

  

4. Arbejdsopgaver. 

Fordeles – se under program også. 

Styrketræning starter op igen I efteråret med Inge-Merete om 

torsdagen. 

Årshjulet overgår til Ruben. 

Kulturdag – Inge og Laufey. 

 

5. GDPR. 

Foreningsadm. Aftalen er underskrevet af Tina.  

Robert tjekker vores hjemmeside i forhold til ovenstående.  

Surftown hoster vores hjemmeside. 

Robert opretter tekst omkring GDPR og Tina oploader til 

medlemsportalen 

 

6. Bestyrelsessammensætning 

Kirsten og Thomas er gået ud af bestyrelsen. Laufey bestiller 1 

buket blomster og Tina sørger for 1 buket til Thomas. 

Ind i bestyrelsen er kommet Laufey og Charlotte. 

 

7. Program: 

Sjælsø rundt søndag den 3.6. Anders arrangerer.  

Sommerferieafslutningsløb bliver den 24.6 – med løb ved Esrum 

Sø. Ruben står for dette arrangement, inkl. sandwich, drikkevarer 

og evt. frugt. 



 Program fortsat: 

Intervalafslutningstest den 26.6 – arrangeres af Anders. 

Cph Half den 16.9 – togtider osv. – arrangeres af Laufey og 

Charlotte. 

Efterårsløb den 21.10 – fra Klampenborg – arrangeres af Ruben. 

Halloween den 26.10 – arrangeres af festudvalget. 

Socialmarathon den 23.12. 

Juleaftensløb den 24.12. 

Kystbaneløbet den 30.12. 

 

  Derudover vil der være følgende foredrag: 

  Fys. foredrag – vedr. løbeskader den 20.6. – der er 30 pladser. 

  Sportsbh-arrangement – arrangeres af Charlotte og Laufey 

  Garmin løbeuregennemgang v/Robert – den 22.8. 

  Hvordan laver du et træningsprogram v/Robert – den 3.10. 

  Hjertelungeredningskursus – v/Thomas – dato mangler. 

 

8. Udlandstur 2019 

Fælles udlandstur går til Hannover – Robert tjekker hotelpriser.  

      

9. Næste møder: 

Onsdag den 29. August kl. 19.30 – hos Robert 

Onsdag den 24. Oktober kl. 19.30 - hos Tina 

 

10. Eventuelt. 

Nye løbehold bibeholdes som de er nu. 

Hastigheden på holdene skal indskærpes. 

 

Beachflag – de skal prøves en søndag v. fritidshuset. Tina/Thomas 

medbringer dem en søndag. 

 

Djuva identitetsarmbånd – der er indhentet tilbud og 

klubmedlemmer kan købe disse m. klublogo til 200 kr. Det skal 

købes og betales af hver enkelt medlem selv. 

 

 

Onsdag den 30. maj 2018. 

/ibm. 


