
RINGE LØBEKLUB 
REFERAT 11.3.2019 KL. 19.00 HOS LINE 

 

MØDE INDKALDT AF Bestyrelsesformanden Line Thomsen 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

REFERENT Annette  

DELTAGERE Birgit, Line, Ulrik, Mogens og Annette. Kristian var fejlagtigt ikke inviteret. Afbud fra Gitte. 

Dagsorden 

 
PKT. 1 – VALG AF ORDSTYRER OG 
PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN 

 

BESLUTNING: 

Mødeleder er i dag Line. 
 
Marianne Beyer har meddelt, at hun med virkning fra den 11.3.2019 udtræder af bestyrelsen. Mogens 
Kristiansen indtræder som nyt bestyrelsesmedlem. 
 
Gennemgang af dagsordenen. Line vil i videst muligt omfang sørge for at alle i bestyrelsen er briefet forud 
bestyrelsesmøderne, således at møder rent praktisk kan afholdes kort og præcist. 
 
Bestyrelsen præsenterede sig, herunder redegjorde for ønsker, kompetencer og hvad 
bestyrelsesmedlemmerne hver især kan bidrage med i forhold til Ringe Løbeklub. 
 

 

 PKT 2 – OPDATERE VISIONER OG VÆRDIER  

BESLUTNING: 

Ringe Løbeklubs nye bestyrelse vil arbejde på at revidere og opdatere Ringe Løbeklubs visioner og værdier 
i det kommende bestyrelsesår. 
 

                 PKT 3: BESLUTNINGSPUNKTER 

BESLUTNING: 

• Vi har besluttet at udfærdige en foreningshåndbog, der udleveres ved indmelding.  
• Vi har besluttet at skifte bank til Danske Bank og således implementere Mobilpay. 
• Vi har besluttet at begynderløb skal være en del af Ringe Løbeklub, og ses som en del af 

udviklingen i Ringe Løbeklub uanset økonomisk resultat. Revurdering hvert år. 

• Vi har besluttet at ændre vores Facebookgruppe til en lukket kun for medlemmer. Der bliver 
oprettet en Facebookside, som alle kan synes godt og følge uanset medlemskab. Det er en 
promovering ud af til og medlemmerne opfordres til at sende interessante billeder m.v. til 
administrator, der p.t. er Line. 

• Vi har besluttet at nye medlemmer gerne må prøveløbe op til 3 gange uden indmelding. Efter 3. 
gang skal der ske indmelding og betaling af kontingent. 

• Næste klubaften er torsdag, den 4.4.2019. Der vil være social hygge, status til nyløberne og 
information om Ringe-Løbet, generel brainstorm fra den nye bestyrelse. Invitation udsendes 
snarest.  

• Tilmelding til Ringeløbet kan ske i forbindelse med klubaften. Der er rabat til medlemmer kr. 
25,00 pr. deltager.   

 
 

                PKT 4: Nyheder 

BESLUTNING: 

 

SÆT KRYDS I KALENDEREN FREDAG, d. 4.10.2019 – ÅRETS MEDLEMSFEST 😊 

 

 
BESTYRELSESMØDET SLUTTES KL. 22.15. 
  

 

   

 

SOM REFERENT: Annette Lander 

 


