
RINGE LØBEKLUB 
REFERAT 4.3.2015 KL. 19.00 HOS MARIANNE 

 

MØDE INDKALDT AF Bestyrelsesformanden Marianne Beyer 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

REFERENT Annette  

DELTAGERE Marianne, Bent, Birgit, Dorit, Kristian, Helle og Annette. 

Dagsorden 

 
PKT. 1 – GODKENDELSE AF REFERAT OG 
KONSTITUERING. 

 

BESLUTNING: 

Referatet fra 12.11.2014 blev godkendt. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig. Marianne blev valgt til formand, Bent som næstformand, Birgit som kassér 
og Annette som sekretær. 
 

 

 PKT 2 – NYT FRA FORMANDEN  

BESLUTNING: 

 Kurser og Kørselsgodtgørelse. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse til kursister, med mindre dette 
direkte er pålagt af løbeklubben. 

 Løbetrøjer. Vi vil opfordre nye løbere til at melde sig ind i klubben. P.t. har vi ikke flere løbetrøjer, 
men der vil naturligvis blive bestilt efter behov. 

 Der blev underskrevet nye dokumenter til brug for Netbank. 
 Hjemmesiden. P.t. betaler vi kr. 2000 til hjemmeside pr. år. Formandens søn har tilbudt at 

vedligeholde løbeklubbens hjemmeside uden beregning, herunder med opdateringer m.v. så 
længe formanden er aktiv i klubben. Bestyrelsen undersøger billigere løsninger for hosting af 
siden. Der er væsentlige besparelser at hente. 

 
  

                 PKT 3: NYT FRA KASSEREN 

BESLUTNING: 

 Budget. Den nye kassér udfærdiger budget 2015 ud fra kendte tal og input fra den øvrige 
bestyrelse. 

 

                PKT 4: FORDELING AF ANSVARSOMRÅDER 

 

Vi fordelte i løbeklubbens nuværende ansvarsområder som følger: 
 

 Medlemmer (Marianne) 
 Begynderhold (Gitte Jensen og Helle Pedersen) 
 Fondssøgning (Fini) Fini er uanset, at han ikke længere er i bestyrelsen, interesseret i at varetage 

projekt fonde. Der skal søges konkret og 1. projekt er bla. Projekt begynderløb 
 Lyserød Lørdag (Dorit) 
 DHL – (Marianne) 
 Ringeløbet (Bent) 
 Ryslingeløbet (Dorit) 
 Samløb Sydfyn (Bent) 
 Løbskalender (Marianne) men med input fra alle. 
 Hjemmeside og Facebook (Marianne) 

 
 

               PKT 5: EVENTUELT 

 

Det blev besluttet, at alle i løbeklubben efter turnus, skal være deltage i løbetruppen 5 km efter nærmere 
aftale. 
 
Sæt X i kalenderen til klub aften. Det bliver enten den 9.4.15 eller 16.4.15. Der er spis sammen og med det 
sociale i højsæde. Tilmelding og bestilling af Sandwich til Dorit Jørgensen senest den 7.4.2015.  Vi inviterer 
Kiropraktor Jim Secher omkring emnet: Hvad gør vi for at undgå skader? Endvidere vil der være 
højdepunkter fra Berlin Halvmaraton, hvor en del løbere fra Ringe Løbeklub har deltaget. 
 

  



 

HUSK AT RINGE LØBEKLUB ER FOR ALLE, HUSK AT DELE OPLEVELSER PÅ FACEBOOK OG HUSK MOTION 
ER SUNDT   
 

 
BESTYRELSESMØDET SLUTTET KL. 21.00 
  

 

 

SOM REFERENT: Annette Lander 

 


