RINGE LØBEKLUB
REFERAT

23.5.2016

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
Seneste referat blev godkendt.
Formanden fremviste trænertøjet og oplyste, at det var klar til udlevering.
Formanden havde følgende på dagsordenen:
BESLUTNING:









Sponsoraftaler
Instruktøraftaler
Postkort
Samløb den 29.5.2016
DHL
Klubaften
Evt.

PKT 2 – SPONSORAFTALER.
Det er vigtigt at vi får nedfældet sponsoraftaler på skrift, så der er helt styr på hvilke aftaler der er indgået.
Annette har udarbejdet udkast til sponsoraftale, der blev fremlagt. Sponsoraftalernes indhold kan være af
individuel karakter og forhandles individuelt for 1 år af gangen.
BESLUTNING:

Bestyrelsen vil henstille til medlemmer, at man løber mest muligt i klubtøj både til løb men og så til træning.
Det giver et godt signal og reklame for vores løbeklub, men jo også for at tilgodese vores sponsorer. For
dem er der jo en reklameværdi.

PKT 3: INSTRUKTØRAFTALER
Der indgås skriftlige aftaler med instruktørerne løbende fra basisuddannelsen og 2 år frem. Elisabeth laver
udkast.

PKT 4: POSTKORT

BESLUTNING:

Elisabeth fremlagde flere eksemplarer og vil nu udfærdige udkast, der rundsendes til bestyrelsens
godkendelse forinden bestilling.
PKT 5: SAMLØB
Næste samløb er på søndag den 29.5.2015. Der bliver 3 km, 5 km, 10 km og 15. Efter løb vil der blive
serveret kage, kaffe og vand. Ruteplanlægning er uddelegeret. Kaffe/kage er også uddelegeret. Vi håber på
at se mange.
PKT 6: DHL
Der er igen i år DHL fra den 16-18 aug. 2016. Annette og Marianne er tovholder. Det vil være dejligt, hvis
vi kan stille så mange hold så muligt. Nærmere følger.
PKT 7: KONTINGENT
Der blev drøftet kontingent for 2017 og taget beslutning herom. Kontingentet vil blive fremlagt på
klubaften.

PKT 8: KLUBAFTEN
Der afholdes klubaften inden sommerferien. Dato og indhold følger snarest.
PKT 9: EVENTUELT
Formanden har i takt med at klubben vokser mange praktiske opgaver. Bestyrelsen har derfor uddelegeret
følgende ansvarsopgaver:



Klubtøj
DHL

Helle Pedersen og Birgit er ansvarlig.
Annette og Marianne er ansvarlig.

BESTYRELSESMØDET SLUTTET

SOM REFERENT:

Annette Lander

