
RINGE LØBEKLUB 
REFERAT 8.3.2017 KL. 19.00 HOS MARIANNE BEYER 

 

MØDE INDKALDT AF Bestyrelsesformanden Marianne Beyer 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

REFERENT Annette  

DELTAGERE Marianne, Dorthe, Birgit, Gitte S., Gitte Grill, Dorit og Annette. Afbud fra 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: 
 

• Dropbox. 
• Pris og refusion – begyndere. 
• Årets bestyrelsesmøder. 
• Fordeling af ansvarsområder: Samløb, Ringeløb, Ryslingeløb, klubmøder. 
• Børneattester. 
• Næste klubmøde med nyløbere. 
• Ringeløbet. Tilmelding og tilskud. 
• Spotkursus fra DGI. 
• Gruppe 2 løbere. 

 
 
Ad dropbox: Der er oprettet dropbox adgang for bestyrelsen og bestyrelsen er instrueret heri. Hvis det 
enkelte bestyrelsesmedlem har problemer med adgangen, rettes henvendelse til formanden.  
 
Ad pris og refusion begyndere: Udgiften til løb med begyndere skal gå i kr. 0 – Der nedsættes et udvalg 
til beslutning om, hvordan begynderløbene skal gennemføres, herunder betaling for deltagelse, betaling 
ved indmeldelse samt fastholdelse som medlem i løbeklubben. 
 
Årets bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøder er fastsat til: 
 

• 19.06.2017 kl. 19.00 hos Marianne. 
• 04.09.2017 kl. 19.00 hos Gitte Grill. 
• 04.12.2017 kl. 19.00 hos Dorit. 

 
Ad fordeling ansvarsopgaver:  
 
Følgende er ansvarlige: 
 

• Samløb – Annette 
• Ringeløbet – Dorit/Dorthe. 
• Ryslingeløbet – Dorit/Dorthe. 
• Klubmøder – Marianne/Birgit. 

 
De ansvarlige uddelegerer opgaverne i god tid, og det er ikke tanken, at den ansvarlige selv ene og alene 
skal stå for arrangementet. Meningen er, at alle der har lyst skal give en hånd med. Alle er velkomne og 
ingen skal holde sig tilbage. Jo flere der hjælper med afholdelse af arrangementerne, jo nemmere er det 
for alle. 
 
Ad børneattester: Der skal foreligge børneattester på alle bestyrelsesmedlemmer og trænere. 
 
Næste klubmøde: 14.3.2017 kl. 19.15 i kælderen på Tingagerskolen. Der er oplæg og fællesspisning. Der 
er udsendt indbydelse. 
 
Ad Ringeløb: Der er fælles tilmelding via Dorit. Alle medlemmer 50% rabat på tilmeldingsgebyret. 
Egenbetaling betales til Ringe Løbeklubs konto i Danske Andelskassers Bank. Der vil blive informeret 
nærmere om frist for tilmelding og betaling.  
 
Det er gratis for de fartholdere, som vælger at løbe med deres gruppe. 
 
 
 
 



Ad Spotkursus – DGI:  Der er mange muligheder for afholdelse af spotkurser med fokus på forskellige 
temaer. Det kan være poserunning, bakketræning, terrænløb (Det kan f.eks. være i Svanninge Bakker eller 
Stige Ø) – Alle må komme med forslag og bestyrelsen vil så arbejde videre med, om ønsket kan 
imødekommes. 
 
Ad Gruppe 2: Kriteriet for at kunne løbe i gruppe 2 er, at man kan løbe 5 km i en strækning.  Hastigheden 
er ikke vigtig. Hvis det ikke er muligt for den enkelte løber at løbe 5 km uden ophold henvises til gruppe 1.  
 

 

 PKT 2 – NYT FRA KASSEREN  

BESLUTNING: 

Der er ca. 13.000 på kontoen. 
 
Fødselsdagsfesten er afholdt og udgiften hertil er holdt indenfor det afsatte beløb.  
 
 

 
 
                 PKT 3: AFTALER I BESTYRELSEN. 
 
 

BESLUTNING: 

Bestyrelsen huskede hinanden på, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal orienteres, såfremt der er 
ændringer i punkter drøftet på bestyrelsesmøder under eventuelt, uagtet at det ikke er beslutninger. Dette 
for at alle i bestyrelsen føler sig fuldt orienteret. 
 

                 PKT 5: EVENTUELT 

 

Gitte Sørensen spurgte til, om der var afholdt egentligt valg af suppleanter på generalforsamlingen. Dette 
måtte bestyrelsen konstatere, at der desværre nok kun var peget på 2, selvom der var 3 opstillede. Der 
skulle derfor korrekt være sket valg. Der blev drøftet eventuel afholdelse af ekstraordinær 
generalforsamling og drøftelsen mundede ud i, at det af praktiske grunde ville være nemmest at den 3. 
suppleant indtræder i bestyrelsen i dette år. Suppleanten er blevet spurgt og har tilkendegivet, at 
vedkommende ikke ønsker at indtræde som 3. suppleant. Dette er taget til efterretning, og der vil ikke 
blive foretaget yderligere. 
 
 

 BESTYRELSESMØDET SLUTTET 
   

 

SOM REFERENT: Annette Lander 

 


