RINGE LØBEKLUB
REFERAT

19.6.2017

KL. 19.00

HOS MARIANNE BEYER

MØDE INDKALDT AF

Bestyrelsesformanden Marianne Beyer

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

REFERENT

Annette

DELTAGERE

Marianne, Dorthe, Gitte S., Gitte Grill, Dorit og Annette. Afbud fra Kristian (formand for Ringe Gym)
og Birgit

Dagsorden
PKT. 1 – GODKENDELSE AF REFERAT OG NYT
FRA FORMANDEN
Seneste referat blev godkendt.
Formanden havde følgende på dagsordenen:
•
•
•
•
•
•
•
•

BESLUTNING:

Klubmøde
Hvad skal medlemmerne have for deres indmeldelsesgebyr i Ringe Løbeklub?
Ryslingeløbet 3.9, herunder fortræning
Fællestur til ”storløb”
Dropbox
Børneattester
Spotkursus fra DGI.
Gruppe 2 løbere.

Ad Klubmøde: Ikke så mange tilmeldinger denne gang. Er afholdt den 22.6.2017 blot med socialt samvær
efter løb.
Ad indmeldelsesgebyr: Indmeldelsesgebyr kr. 400,00. Her får medlemmet T-shirt med tryk, vejledning i
løberelateret emner, uddannet trænere, varieret træningsforløb og mulighed for individuel træningsforløb.
Ad Ryslingeløbet: Dorit og Dorthe er primus motor. Oprettes som begivenhed på Facebook. Der er
fortræning i ugerne 34 og 35, hvor der løbes i Ryslinge. Opfordre så mange som muligt fra Ringe Løbeklub
til at deltage i såvel løbetræning som selve løbet.
Fællestur til storløb: Der er nedsat løbsudvalg til at arbejde videre med dette bestående af Marianne og
Dorit.
Ad Spotkursus – DGI: Der arbejdes på et par forskellige muligheder, bl.a. funktionel træning og brug
naturen i træningen.
Ad Gruppe 2: Kriteriet for at kunne løbe i gruppe 2 er, at man kan løbe 5 km i en strækning. Hastigheden
er ikke vigtig. Hvis det ikke er muligt for den enkelte løber at løbe 5 km uden ophold henvises til gruppe 1.

PKT 2 – BEGYNDERLØB 2018
BESLUTNING:

Arbejdsgruppe er nedsat.

PKT 3: SAMLØB.

BESLUTNING:

Blev afholdt i Ringe 25.6.2017 med god tilslutning. Der blev serveret forfriskninger efter løbet – en hyggelig
formiddag.
PKT 4: EVENTUELT
Der blev drøftet, at det var nødvendigt med en kontaktperson til Gruppe 2. Marianne påtog sig opgaven, så
hvis gruppe 2 medlemmer fremadrettet har behov for en snak stort som småt, så kontakt Marianne.
DHL bliver tirsdag, den 15.8.2017. Der er sidste frist for betaling og tilmelding den 29.6.2017!!! Herefter vil
der ske samlet tilmelding og holdene dannet.

BESTYRELSESMØDET SLUTTET

SOM REFERENT:

Annette Lander

