
RINGE LØBEKLUB 
REFERAT 19.3.2018 KL. 19.00 HOS MARIANNE 

 

MØDE INDKALDT AF Bestyrelsesformanden Marianne Beyer 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

REFERENT Annette  

DELTAGERE Marianne, Birgit, Dorit, Dorthe, Mogens og Annette og Kristian. Afbud fra Gitte. 

Dagsorden 
 PKT. 1 – NYT FRA FORMANDEN  

BESLUTNING: 

Referat af 4.12.2017 blev godkendt. 
 
Formanden oplyste, at der i referatet fra 19.6.2017 var fejl i indmeldelsesgebyret. Det var anført til kr. 400 
men er rettelig kun kr. 300,00. Beslutning: Indmeldelsesgebyr kr. 300,00. 
 
På programmet er: 
 

• Fordeling af ansvarsområder. 
• Klubmøde 
• Nyhedsbrev. 
• Børneattester. 
• Begynderløb 
• Andet. 

 
 

 PKT 2 – FORDELING ANSVARSOMRÅDER  

BESLUTNING: 

Ansvarsområderne i Ringe Løbeklub skal fordeles og der blev taget beslutning om følgende fordeling. 
 
Marianne har ansvar for hjemmeside, Facebook, Nye medlemmer, nyhedsbrev. 
Dorit/Dorthe har ansvar for Ringeløbet og Ryslingeløbet.  
Dorit/Dorthe har ansvar for Sponsorgaver til Ringeløbet. 
Annette har ansvar for Samløb. 
Marianne/Mogens har ansvar for Klubtøj. 
Klubmøder – deles af bestyrelsen. 
Instruktørmøder – deltagende instruktører. Der deltager altid 1 fra bestyrelsen. 
Hovedbestyrelsen – Marianne og Dorrit. 
 

                 PKT 3: KLUBAFTEN 

BESLUTNING: 

Næste klubmøde er den 5.4.2018 i lokalet i kælderen på Tingagerskolen. Vi løber kl. 18.00 og klubmødet 
begynder kl. 19.15. På programmet er: 
 

• Præsentation af grupperne. 
• Hvordan kommer begynderløberne videre som løbere, herunder indmeldelse i klubben 😊 
• Køb af klubtøj. 
• Tilmelding til Ringeløbet (fælles) 

 
Invitation er udsendt. 
 
 

                PKT 4: Nyhedsbrev. 

BESLUTNING: 
 
Nyhedsbrev 1-2018 er netop udsendt. 
 

               PKT 5: Referat for instruktørmøde den 14.3.2018 

 

Marianne refererede fra instruktørmødet.  
 
Der er forslag om oprettelse af gå-hold. Ligeledes blev der drøftet løbehastigheder i gruppe 2 og 3. I 
gruppe 2 er det et krav, at der kan løbes 5 km på 40 min. Hvis man kan løbe 5 km på 30 min skal man 
videre til gruppe 3. Det er instruktørens opgave at guide løberne, så de er placeret i korrekt gruppe.  
 



Der er ikke længere behov for turnus fartholdere til gruppe 2. Dorrit giver besked på messenger, når der er 
behov for hjælpere i gruppen, men som udgangspunkt er turnusordningen ophørt. 
 
I gruppe 3 er Anette Rasmussen på uddannelse og forventes hurtigt at være færdiguddannet. Anette 
Rasmussen vil gerne have overbygning på til halv-/hel Marathon. Det er instruktørernes opgave at beslutte 
om det er en mulighed. 
 
Gitte ønsker ikke længere at have begynderløb – hun vil kun være instruktør med overbygning 5-10 km. 
 
Helle vil gerne fortsætte som begyndertræner og fra næste år efterfølgende hjælpe til med at få 
begynderne implementeret i gruppe 2. Helle ønsker ikke fra næste år længere at være instruktør i gruppe 
3. 
 
Gruppe 4: Margreta har meddelt, at hun gerne vil uddannes til træner. 
 
Gruppe 5: Bibeholdes. 
 
Der er ingen fælles fartlege de næste 3 måneder. 
 
 

                       PKT 6: RINGE TRI 

BESLUTNING 

Vi har fået en henvendelse fra Ringe Tri, der går på om Ringe Tri kan løbetræne helt eller delvist med 
Ringe løbeklub, fortrinsvist om tirsdagen. Vi har besluttet at tilbyde Ringe Tri, at de er mere end 
velkommen til at træne med os mod at betale sædvanligt kontingent. Vi har besluttet at yde dem rabat for 
indmeldelsesgebyret. De får så heller ikke en løbetrøje.  
 
Annette forelægger for Ringe Tri og vi må se, hvad vi kan få ud af det. 
 

                      PKT 7: Børneattester for trænere og bestyrelsesmedlemmer. 

BESLUTNING 
Attesterne indhentes på nye trænere og bestyrelsesmedlemmer. I det omfang vi har unge under 15 år. 
indhentes attesterne hvert år. 
 

                      PKT 8: BEGYNDERLØB 

 

Vi drøftede begynderløb og hvorfor vi har begynderløb. Vi var enige om, at det var for at holde klubben i 
gang – der er hele tiden tilgang fra hvert års begynderløb og det er vigtigt for klubben.  
 
Fakta er også at det er et stort arbejde. 
 
Når dette års begynderløb er afsluttet evalueres og der påbegyndes planlægning af næste års begynderløb. 
 

                     PKT 9: ANDET 

BESLUTNING 

Fremover vil der kun blive informeret på hjemmesiden og Facebook. 
 
Annette foreslog, at der i sommerhalvåret fra maj til oktober var fælles funktionstræning/cirkeltræning. Det 
blev besluttet at forsøge dette den kommende maj-oktober. Dorit er ansvarlig og i 1. omgang vil det blive 
et tilbud forud for løb om torsdagen – det vil sige kl. 18.30. 
 

 BESTYRELSESMØDET SLUTTET KL. 21.30 
   

   

 

SOM REFERENT: Annette Lander 

 


