RINGE LØBEKLUB
REFERAT

10.6.2015

KL. 19.00

HOS DORIT

MØDE INDKALDT AF

Bestyrelsesformanden Marianne Beyer

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

REFERENT

Annette

DELTAGERE

Dorit, Marianne, Birgit, Bent, Helle og Annette – afbud fra Elisabeth og Kristian Hansen (formand og
Ringe Gym)

Dagsorden
PKT. 1 – GODKENDELSE AF REFERAT OG NYT
FRA FORMANDEN
Seneste referat blev godkendt.
Formanden foreslog, at der blev lavet et årshjul over tilbagevendende begivenheder. Dette blev stort set
udarbejdet under bestyrelsesmødet og vil blive renskrevet og lagt på hjemmesiden.

BESLUTNING:

Manglende bilag fra tidligere kasserer. Det er et problem at få udleveret regnskabsbilag fra tid ligere år fra
den afgåede kassér. Der vil nu blive presset hårdt på for udlevering og med inddragelse af formanden fra
Ringe Gym. Det er utilstedeligt, at de ikke allerede er udleveret til ny kassér. I skrivende stund er
referenten oplyst om at bilag m.v. afleveres straks.
Det blev drøftet, hvem der kunne være medlem af Ringe Løbeklubs Facebookgruppe. Det blev besluttet, at
medlemmer af Ringe løbeklub og Samløbsgrupper kan være med.
Der er blev drøftet eventuelt klublokale i MFC. Dette er ikke en mulighed, idet det vil blive alt for dyrt, og
det er jo egentlig heller ikke så tit, at det er nødvendigt. Vi lejer os fortsat ind i MFC, når der er klubaftener
m.v. – Vi har fået tildelt en kasse i den gamle hal, der vil være aflåst med kodet hængelås, hvor koden
alene kendes af klubbens medlemmer og jævnligt vil blive skiftet.
PKT 2 – NYT FRA KASSEREREN.
Budget blev gennemgået og godkendt med et overskud på ca. kr. 5.000,00.

BESLUTNING:

PKT 3: KLUBAFTEN
BESLUTNING:

Næste klubaften er den 30.6.2015. Vi løber kl. 18.00 og holder klubaften efterfølgende med spisning.
Temaet er Berlinturen i marts 2015, socialt samvær samt snak om eventuel tur i 2016.
PKT 4: KOMMUNIKATION
Bestyrelsen skal være Cc på væsentlige mails i klubben.

PKT 5: EVENTUELT
Intet.
BESTYRELSESMØDET SLUTTET KL. 21.15

SOM REFERENT:

Annette Lander

