RINGE LØBEKLUB
REFERAT

4.12.2017

KL. 19.00

HOS DORIT

MØDE INDKALDT AF

Bestyrelsesformanden Marianne Beyer

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

REFERENT

Annette

DELTAGERE

Marianne, Dorthe, Gitte S., Gitte Grill, Dorit, Birgit og Annette. Kristian fra Ringe Gym deltog ikke.

Dagsorden
PKT. 1 – GODKENDELSE AF REFERAT OG NYT
FRA FORMANDEN
Seneste referat blev godkendt.
Formanden havde følgende på dagsordenen:
•
•
•
•
•
•

Begynderløb.
Instruktørkontrakter: Forslag til ændring af tekst.
Klubmøde d. 14.12.: julehygge
Spotkursus
Netværksmøde i Skårup 1.11
Generalforsamling 2018: på valg er Annette + Marianne + 2 suppleanter.

Ad begynderløb: Der har været en del udfordringer i begynderløbsudvalget, herunder har Helle P. og
Gitte Sørensen meddelt, at de trækker sig fra udvalget. Der har nyligt været afholdt møde med
fartholderne for at finde ud af, om der var basis for at afholde begynderløb i 2018. Interessen har været
der, og opgaverne er fordelt, således at det kan bekendtgøres, at begynderløb starter op til Januar som
planlagt. Det er bestyrelsen glade for.

BESLUTNING:

Ad Instruktørkontrakter: For ikke af økonomiske grunde at afholde nogen fra at udda nne sig til
instruktør i Ringe Løbeklub, blev der drøftet ændringer af instruktørkontrakten. Det blev besluttet af ændre
§ 3 således, at instruktører ikke længere får løbebukser, men kun T -shirt og jakke. § 5 slettes således at
der ikke er nogen egenbetaling, såfremt en instruktør af den ene eller anden grund ikke alligevel kan
overholde sin 2-årige periode.
Klubmøde 14.12.: der afholdes juleafslutning med gløgg/æbleskiver efter løb. Arrangementet foregår i
lokalerne i kælderen på Tingagerskolen. Gitte Grill og Dorit er tovholder. Der udsendes invitation snarest.
Tilmeldinger til Dorit.
Spotkursus: Det er besluttet at afholde spotkursus med tema – Skovfitness. Julie fra DGI arbejder videre
med dette. Kurset forventes afholdt en lørdag eller søndag. Der bl iver tale om egenbetaling. Spotkurset
forsøges eventuel etableret i samarbejde med de øvrige sydfynske løbeklubber, således at kurset kan
gennemføres billigst muligt. Nærmere info følger.
Netværksmøde for instruktører i Skårup den 1.11: Instruktørerne i de sydfynske løbeklubber har
afholdt netværksmøde den 1.11. – et rigtig godt møde, hvor der bl.a. var oplæg om skadesforebyggelse.
Ydermere blev der netværket på kryds og tværs af de deltagende løbeklubber og drøftet drømme og
muligheder for de enkelte klubber, herunder mulighederne for at udbygge netværket til glæde for alle
løbere i Samløb Sydfyn.
Generalforsamling: På valg er Annette + Marianne + 2 suppleanter.

PKT 2 – EVALUERING PÅ LØBEKLUBBENS
VISIONER.
Bestyrelsen drøftede løbeklubbens visioner, som blev vedtaget i december 2015. Vi var enige om, at vi
arbejdede godt efter disse visioner, bl.a. har vi forsøgt at udbrede kendskabet til Ringe Løbeklub ved at
dele postkort ud, hænge plakater op m.v.
BESLUTNING:

Ligeledes ønsker vi at tilgodese alle vores løbere med inddeling i relevante løbegrupper. Vi har opfyldt
dette ved at have en bred vifte af løbegrupper netop målrettet mod at tilgodese alle. Vi har vision om, at
Ringe Løbeklub er en løbeklub for alle. Det mener vi at opfylde henset til vores løbegrupper samt at vi
opstarter begynderløb. Det gør vi også i 2018.
Vi har uddannede trænere og hjælpetrænere og arbejde hele tiden på udvikling heraf.

PKT 3: ANDET.

Vi drøftede oprettelse af mobilpay. Birgit undersøger og vender tilbage.
BESLUTNING:

Vi besluttede, at der på Ringe Løbeklubs T-shirt fremover også vil blive trykt det danske flag på ærmet.
PKT 4: EVENTUELT
Intet.
BESTYRELSESMØDET SLUTTET

SOM REFERENT:

Annette Lander

