
RINGE LØBEKLUB 
REFERAT 28.11.2016 KL. 19.00 HOS ELISABETH 

 

MØDE INDKALDT AF Bestyrelsesformanden Marianne Beyer 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

REFERENT Annette  

DELTAGERE 
Marianne, Birgit, Elisabeth, Gitte, Dorit og Annette. Afbud fra Helle og Kristian (formand for Ringe 
Gym) 

Dagsorden 

 
PKT. 1 – GODKENDELSE AF REFERAT OG NYT 
FRA FORMANDEN  

 

BESLUTNING: 

Seneste referat blev godkendt. 
 
Formanden havde følgende på dagsordenen: 
 

 Generalforsamling 
 Løbetøj 
 Træneruddannelse 
 Orbiloc. 
 Facebook. 

 
Ad generalforsamling: Generalforsamling er den 21.2.2017 på Tingagerskolen. På Valg er Birgit og 
Elisabeth. Elisabeth ønsker ikke genvalg. Birgit ønsker genvalg. Suppleanter, der er på valg er Gitte og 
Helle, der begge ønsker genvalg. 
 
Bestyrelsen opfordrer til at interesserede medlemmer stiller op til valg. Kontakt formanden for nærmere 
information. 
 
Ad løbetøj: Administration og indkøb af løbetøj er retur hos formanden indtil videre, idet Helle ikke længere 
har tid. 
 
Ad træneruddannelse: Helle, Gitte og Dorrit er fuldt uddannet. Morten, Kim og Marianne er undervejs. Der 
er fra DGI´s side sket ændringer i træneruddannelsen. Det betyder også ændringer af sammensætningen 
af uddannelsen for de trænere, som ikke er færdige, bla. er der nu et basis 3 kursus, som det er tanken at 
alle trænere deltager i den 5.2.2017. 
 
Ad ”lys i den mørke tid”: Vi opfordrer alle til at være godt oplyst i den mørke tid – ikke kun med reflekser 
med også med diodelys. Bestyrelsen er blevet bekendt med en reklamekampagne fra Orbiloc, som er et 
for- og baglyssystem. Det kan modtages gratis til en gruppe, mod at man poster billeder på Facebook fra 
løb, hvor lygterne anvendes. Vi bestiller til en gruppe og flere, hvis det er muligt.   
 
Ad Facebook: Bestyrelsen har drøftet anvendelsen af vores Facebook-side. Facebook-siden er offentlig, alle 
interesserede kan besøge siden og indholdet. Bestyrelsen er enige om, at det er godt at siden er offen tlig 
for at kunne tiltrække medlemmer og så alle kan se, hvad det er vi laver i Ringe Løbeklub. Omvendt mener 
bestyrelsen også, at det ikke er alt, der hører sig til på siden, hvorfor det er besluttet at udforme 
retningslinjer for medlemmernes brug. 
  

 

 PKT 2 – NYT FRA KASSEREN  

BESLUTNING: 

Der er ca. kr. 20.000 i kassebeholdning. 
 
Budget 2017 blev gennemgået og godkendt. 2017 munder ud i et mindre underskud, der dækkes via 
egenkapitalen.  
 
Der er afsat kr. 5.000,00 til medlemsfest i marts 2017. 
 
Revision af regnskab er den 9.2.2017 kl. 18.00 på Tingagerskolen. 
 

 

 
                 PKT 3: KLUBAFTEN 
 
 

BESLUTNING: 

Der afholdes klubaften torsdag, den 15.12.2016 på Tingagerskolen. Aftenens program vil være løb kl. 
18.00, Gløgg og æbleskiver på klubbens regning, aktuelle emner og ordet er frit. Formanden kan også 
kontaktes, såfremt der er emner, som ønskes drøftet og fremlagt af formanden.   



                 PKT 5: BEGYNDERLØB 

 

Der annonceres begynderløb i Midtfyns posten i samme uger som sidste år. Begynderløb koster kr. 150,00 
melder man sig efterfølgende ind reduceres indmeldelsesgebyret med kr. 150,00, det vil sige, at 
indmeldelsesgebyret udgør kr. 150,00. 
 
Alle fartholder på begynderløb udleveres gule jakker med tryk. Ydermere udleveres der refleksbånd med 
dioder samt refleksveste til alle begynderløberne.  
 

                                PKT 6: EVENTUELT 

 

 
 Løbeklubben har 5 års fødselsdag 1. marts 2017. Det skal fejres med en fest for medlemmer og 

deres påhæng. Nærmere info følger men sæt allerede ny X i kalenderen den fredag, den 3. marts 
2017.  

 
BESTYRELSESMØDET SLUTTET 
  

 

 

SOM REFERENT: Annette Lander 

 


