
RINGE LØBEKLUB 
REFERAT 12.9.2016 KL. 19.00 HOS MARIANNE 

 

MØDE INDKALDT AF Bestyrelsesformanden Marianne Beyer 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

REFERENT Annette  

DELTAGERE Marianne, Birgit, Helle, Elisabeth, Gitte, Kristian Hansen (formand fra Ringe Gym) og Annette 

Dagsorden 

 
PKT. 1 – GODKENDELSE AF REFERAT OG NYT 
FRA FORMANDEN  

 

BESLUTNING: 

Seneste referat blev godkendt, herunder føres det til referat, at stigningen i kontingent blev fremlagt på 
sidste klubmøde den 16.6.2016 til nu at udgøre følgende: 
 
Indmeldesesgebyr + kontingent resten af året kr. 300,00. 
Årskontingent kr. 250,00 og  
Begynderløb kr. 150,00. 
 
 
Formanden havde følgende på dagsordenen: 
 

 Flygtninge 
 E-mailadresser 
 Plakat 
 Løbesøg fra DGI (Julie) 
 Træneruddannelse 
 Andet. 

 
Ad flygtninge: Formanden har modtaget en henvendelse fra kommune omkring løbetræning for flygtninge. 
Flygtninge kan deltage i løbetræningen på lige vilkår med alle andre, det vil sige en kort introduktion på 1. 
løbedag. Løbeklubben har ikke ressourcer til at støtte personer med særlige behov. 
 
E-mail-adresser: Hjemmeside domæne kan bære op til 5 e-mailadresser. Der vil blive arbejdet på, at der 
som min. er en sekundær mailadresse. Endvidere skal kassereren havde adgang. 
 
Der er lavet ny Plakat, som opsættes på relevante steder. 
 
Formanden har talt med Julie fra DGI, der meget kommer og løber med os en aften og efterfølgende 
fortæller om arbejdet i DGI, og hvad de kan tilbyde. 
 
Dorit Gitte og Helle er færdige med træneruddannelsen. Morten, Marianne og Kim har afsluttet basi s. Der 
arbejdes på at et par medlemmer mere skal have træneruddannelse, så hvis der er nogen, der har lyst, så 
kan henvendelse ske til formanden.  
 
Gruppe 4 er p.t. nedlagt i en periode. Løberne fra denne kunne passes ind i gruppe 3 eller 5. Gruppen 
genetableres på et senere tidspunkt. Såfremt der går nogen rundt og brænder for at have ansvaret for 
denne gruppe, så sig til. Det behøver ikke være en uddannet træner. Elisabeth er primus motor på 
gruppen, så ret henvendelse til hende. 
  
God Form har kontaktet formanden og tilbudt, at Ringe Løbeklub kunne få fast tilholdssted fra God Form. 
Dette blev drøftet i bestyrelsen, men p.t. henlagt idet Kristian fra Ringe Gymnastikforening oplyste, at der 
p.t. arbejdes på et multihus for alle foreninger ved MFC.  

 

 PKT 2 – NYT FRA KASSEREN  

BESLUTNING: 

Der er ca. kr. 17.000 i kassebeholdning.  
 
Vi får medlemstilskud fra FMK vedrørende løbere kr. 1.500,00. Ligeledes får vi tilskud til løbere under 25 år. 
 
Budget for 2017 udarbejdes i november 2016.  Eventuelle ønsker/forslag fra medlemmerne til budget 2017 
skal være formanden i hænde senest den 1.11.2016. 
 

 

 
                 PKT 3: MARKEDSFØRING 
 
Elisabeth fremlagde postkort til godkendelse. Disse blev rettet til, godkendt og der bestilles 500 stk.  
 



                 PKT 4: KLUBAFTEN 

BESLUTNING: 
Der afholdes klubaften torsdag, den 13.10.2016 på Nordagerskolen. Aftenens program vil være løb kl. 
18.00, fællesspisning, oplæg fra DGI v/Julie Faurholt samt fremlæggelse af træningsplaner/løbegrupper.  

                 PKT 5: LØBEARRANGEMENTER 

 

Bestyrelsen var enige om, at vi bakker op om Ryslingeløbet. Dette til trods for, at der ikke var mange fra 
Ringe Løbeklub, der deltog. Fremadrettet vil bestyrelsen være bedre til at melde ud i god tid, så det er 
nemmere at tiltrække hjælpere til løbet. Løbet blev dog afviklet med rigeligt hjælpere i år.  
 
Lyserød lørdag den 8.10 er fravalgt i år. 
 
Planlægning af begynderløb opstartes allerede ultimo oktober 2016. Det blev besluttet af der skulle 
udleveres gule veste til begynderløberne af sikkerhedshensyn. 
 

                 PKT 6: LØBETØJ 

 

Der er indgået aftale med Sportigan Ringe vedrørende levering af fremtidigt løbetøj. Der er tale om 
Newline, hvor vi får rabat 35% og Sportigan har lovet til enhver tid at matche vores nuværende priser, så 
bestyrelsen er rigtige glade for, at vi nu er tilbage og handle lokalt.  

                                PKT 7: EVENTUELT 

 
 

 Intet. 

 
BESTYRELSESMØDET SLUTTET 
  

 

 

SOM REFERENT: Annette Lander 

 


