RINGE LØBEKLUB
REFERAT

9.9.2015

KL. 19.00

HOS BENT

MØDE INDKALDT AF

Bestyrelsesformanden Marianne Beyer

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

REFERENT

Annette

DELTAGERE

Dorit, Marianne, Birgit, Bent, Helle, Elisabeth og Kristian Hansen (formand og Ringe Gym) – afbud
fra Annette Lander

Dagsorden
PKT. 1 – GODKENDELSE AF REFERAT OG NYT
FRA FORMANDEN
Seneste referat blev godkendt.
Vores nye flag var bortkommet, men heldigvis genfundet. Rune Bille havde flyttet flaget til kælderen, idet
han var af den opfattelse af reklamen ikke var afstemt med ham. Det er taget til efterretning. Flaget vil
blive brugt, når vi er til løb eller andre arrangementer, hvor det er relevant.
Lyserød lørdag den 3.10.2015. Der vil være løbeture 2 stk. á 5 km hhv. kl. 9.00 og 10.15. Der skal
medvirke 6-8 vejvisere. Dorit har ansvar herfor.
Begynderløb 2016 – Formanden indkalder til møde med de ansvarlige Gitte og Helle P.
BESLUTNING:

Ryslingeløbet gik rigtig fint. Der manglede dog nogle grønne trøjer i feltet. Vi må til næste år op fordre
medlemmerne af Ringe Løbeklub til at deltage.
Der blev drøftet børneattester. Formanden undersøge nærmere og vender tilbage.
Vedrørende familiekontingent blev det besluttet ikke at indføre dette på nuværende tidspunkt. Kontingentet
er i forvejen lavt og medlemmerne er velkommen til i begrænset omfang at medtage gæster.
Det kommende nyhedsbrev vil indeholde opfordring til kandidater til Lyserød lørdag og/eller Ryslingeløbet,
opfordring til at deltage i Ryslingeløbet fremadrettet, debat om familiek ontingent, 5-KM gruppen fortsætter
men måske ikke i sommerferien ugerne 27-32 – vil blive drøftet på et kommende klubmøde.
Marianne har lavet en fornuftig aftale med Multiatleten og det nye løbetøj præsenteres på klubmøde den
1.10.
PKT 2 – NYT FRA KASSEREREN.
Budget blev gennemgået og konstateret et overskud 1. halvår på kr. 8.077,63.

BESLUTNING:

PKT 3: KLUBAFTEN
BESLUTNING:

Næste klubaften er den 1.10.2015. Vi løber kl. 18.00 og holder klubaften efterfølgende med spisning, ca.
kl. 19.15. Temaet er socialt samvær, snak og løbetøj.
PKT 4: EVENTUELT
Intet.
BESTYRELSESMØDET SLUTTET

SOM REFERENT:

Annette Lander

