
Referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2018 hos Robert. 

 

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

 

1. Velkomst . 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 30. maj 2018. 

Opfølgninger: 

Hjemmesiden er blevet delvis opdateret, men Inge kaster 

håndklædet, da hun ikke selv kan rette div. ting til. Derimod har 

Camilla (brush-up træner) tilbudt at overtage denne post med 

redigering og vedligehold – Inge kontakter Camilla. 

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

flytning før tidligst 2019.  

 

3. Økonomi 

Økonomien gennemgået og pt. holder budgettet meget fint. Pt. 

er vi 231 medlemmer (53 nye har meldt sig ind og 52 har meldt 

sig ud). 

Der er givet tilsagn fra 2 stk. sponsorer – Grimstrup og DSV med 

hhv. 10.000 fra hver. Disse sponsorater dækker nu en periode på 

2 år, så vi ikke behøver at skifte trøjer hvert år mhp. nyt logo. 

Tom deltager I organisering/kommunikation til sponsorerne samt 

bestilling og trykning af trøjer sammen med Robert. 

  

4. Arbejdsopgaver. 

Kulturdag 1. September – inkl. nye beach-flag. 

Der bliver på Kulturdagen den 1. september mulighed for at 

følges med vores Race-walk hold fra kl. 10.20 og så langt man vil 

gå, der løbes v/Camilla brush-up tur kl. 12.00 og der løbes 

v/Robert almindelig løb kl. 15.00. Dette kan alle som har lyst 

deltage i. Derudover bliver der bagt (Inges datter) som cup-

cakes med blå glasur på toppen – som matcher vores løbetrøjers 

blå farve. Så er der lidt at “smovse” med på standen – sunde 

med gullerod og squash!!!!!! 

 

5. GDPR. 

Administreres af Robert. 

Der skal laves nye trænerattests/børneattest på alle trænere.  

 

6. Program/Årshjul: 

Racewalk intro – 8/9. 

Brush-up intro – 9/9. 

CPH Half – 16/9 – efterfulgt af middag på Cantinos. 

Hvordan laver du dit eget træningsprogram – 3/10 – v/Robert 

Efterårsløb – 21/10 – Klampenborg – arrangeres af Ruben. 

 



 Program fortsat: 

Halloweenløb – 26/10 – Rundt i Rungsted Hegn – arrangeres af 

festudvalget. 

 Julefrokostløb – 9/12 – efterfulgt af julefrokost – arrangeres af  

 Laufey, Inge og festudvalget evt. 

Socialmarathon – 23/12. 

Juleaftensløb – 24/12. 

Kystbaneløbet – 30/12. 

Champagneløb – 1/1 2019 kl. 12.00 

Klubfest – 19/1 – arrangeres af festudvalget. 

 

Eventuelt: 

  Derudover vil der være følgende foredrag/arrangementer: 

  Sportsbh-arrangement – arrangeres af Charlotte og Laufey 

  Tom undersøger muligheder for flere foredrag, bla. kontaktes  

  Carsten (ultratrailløber) om afholdelse af foredrag,  

  et foredrag omkring “Træn dig ud af krisen – uanset antal km” 

samt mulighed for foredrag omkring “motivation og 

planlægning. Tom vender tilbage til næste best. møde omkring 

disse evt. foredrag. 

  Ruben foreslår at man laver en søndagstur til Dyrehaven for at  

  løbe ruten der er lagt til Eremitageløbet, så alle som har meldt sig 

  til dette, kan få en fornemmelse af ruten før den skal løbes i  

  Oktober.  

  Helle og Claus (løbere på hold 3) foreslår en tur rundt om Furesø 

  Som en søndagstur. Denne tur er dog 21 km, men den kan jo 

  foreslås til holdet/holdene og dem som har lyst, kan melde til. 

 

7. Næste møde: 

Onsdag den 24. Oktober kl. 19.30 – hos Tina. 

 

 

 

Torsdag den 30. august 2018. 

/ibm. 


