RINGE LØBEKLUB
REFERAT

18.6.2018

KL. 19.00

MØDE INDKALDT AF

Bestyrelsesformanden Marianne Beyer

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

REFERENT

Annette

DELTAGERE

Marianne, Birgit, Dorit, Dorthe, Mogens, Gitte, Annette og Kristian.

HOS DORIT

Dagsorden
PKT. 1 – BEHANDLING AF PERSONDATA
Referat af 18.3.2018 blev godkendt.
•
BESLUTNING:

Privatlivspolitikken i Persondataforordningen blev gennemgået og herefter blev der udarbejdet
privatlivspolitik for Ringe Løbeklub, der vil være tilgængelig på hjemmesiden.
Det blev under samme punkt besluttet, at det er formand og kasserer, der har digital signatur.

PKT 2 – BØRNEATTESTER

BESLUTNING:

Børneattester indhentes årligt, når der er medlemmer under 15 år og ellers kun når der kommer nye
trænere til. Blanke attester destrueres straks, jfr. privatlivspolitikken og eventuelle øvrige sendes til DGI
hovedkontor.
PKT 3: KLUBTØJ

BESLUTNING:

På opfordring fra nogle af klubbens medlemmer, arbejdes på at tilbyde løbetøj fra Fusion. Fusion vil kun
være et supplement til nuværende. I givet fald er det tanken, at der kun kan bestilles klubtøj 2 gange
årligt.
PKT 4: ANDET
Vi er også en del af Ryslinge Løbet i år. Der vil snarest blive meldt dato ud, herunder om der er nogen som
vil stille sig til rådighed som hjælpere. Der vil ikke være fortræning i Ryslinge.
Samløb kører normalt igen. Der er Samløb i Ringe på søndag den 24.6.2018.
DHL i august. Formanden udsender mail med anmodning om tilmelding og ønsket dato. Herefter meldes til
med den dato, hvor flest kan deltage.

BESLUTNING:

Begynderløbet 2018 er gennemført og det har ført med sig, at der er meldt 12 -13 ind, men kun 5-6 aktive.
Det er ønskeligt at flere forbliver aktive, og derfor er der udsendt spørgeskemaer ud. Ret mange besvarede
og ud fra besvarelserne blev det besluttet igen i 2019 at afholde begynderløb. For at begynderløbet kan
blive en succes, er det vigtigt, at fartholderne brænder for det. Det vil vi sikre ved at kl æde fartholderne
godt på gennem deltagelse i spotkursus i løbet af efteråret. Ligeledes arbejdes der på indkøb af nye jakker
til fartholderne.
Gitte Sørensen er bindeled mellem trænere og bestyrelse, således at bestyrelsen kan medtage punkter til
trænermøderne via Gitte og omvendt.
PKT 5: EVENTUELT
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne af Ringe Løbeklub til at der kun bliver samlet ind til runde
fødselsdage, i det omfang fødselaren inviterer til arrangement.

BESLUTNING

Endelig har formanden Marianne Beyer meldt ud, at hun ikke ønsker formandsposten efter næste
generalforsamling, så Ringe Løbeklub er på udkig efter en ny egnet formand. Er du interesseret, så kontakt
venligst formanden. Hun besvarer naturligvis også gerne spørgsmål og uddyber, hvad hvervet indebærer.
BESTYRELSESMØDET SLUTTET KL. 21.30

SOM REFERENT:

Annette Lander

