
 RINGE LØBEKLUB 
REFERAT 12.05.2020 KL. 18.30 I KLUBLOKALET 

 

MØDE INDKALDT AF Bestyrelsesformanden Line Thomsen 

MØDETYPE Bestyrelsesmøde 

REFERENT Line  

DELTAGERE Mogens, Gitte, Bent, Johnny, Elisabeth, Ulrik og Line.   

Dagsorden 

 PKT. 1 –BESLUTNINGER FRA SELVE MØDET  

BESLUTNING: 

 
Genåbning af Ringe Løbeklub 
Bestyrelsen har besluttet at genåbne Ringe Løbeklub under disse anvisninger/retningslinjer:  

1. Faciliteter 

Klublokalet vil være aflåst. Man kan ikke få låst sine ting inde eller opbevare. Ikke bruge 
toiletfaciliteter. Koden bliver ændret.  
 

2. Information fra myndighederne hænges op på døren. Sendes på mail også.  

3. Mødestedet: Gården ved klublokalet = gruppe 2, gården ved hjemmeplejen = gruppe 3, 

parkeringspladsen ved fodboldbanerne= gruppe 4 

Man skal sikre sig at man ikke stille sig i en gruppe hvor der i forvejen er mere end 10. 
Der skal være god afstand fra gruppe til gruppe. Ved opdeling af grupper, kan der være 
et split/opdeling så grupperne er ligeligt fordelt.  
 

4. Man skal orientere sig om ruterne på hjemmesiden inden træning, da man kan risikere 

at komme afsted i en gruppe uden træner.  

5. Under træning skal man max løbe 2 ved siden af hinanden med 1 meter mellemrum. 2 

meter til bagved.  

6. Uden yderligere ophold efter endt træning skal man tage hjem.  

7. Hvis man er i risikogruppe, så anbefales det at man ikke deltager i træning. I så fald er 

det på eget ansvar.  

Man kan ikke forvente at træningen er som inden den 9. marts. Vi starter stille og roligt op  
Opfordring: Sprit af inden og efter træning. (Man skal selv medbringe eget sprit).  Kom i sidste øjeblik, så 
vi ikke er for mange samlet samme sted. Ingen hyggesnak efter træning. Hoste og nys i arm. Tag hjem 
hvis du bliver sløj eller får symptomer under træning. Bliv væk hvis du er syg.  

 

Hverken trænere eller bestyrelsen vil agere politimand før, under og efter træning. Det er klubbens 
medlemmers eget ansvar.  
 

Der skal udarbejdes kommunikationsmateriale til klubbens medlemmer. Det vil Line sørger for med hjælp 
fra Elisabeth.  
 
Trænerne skal informeres. Johnny tager fat i gruppe 4. Gitte tager fat i gruppe 3 og Line tager fat i gruppe 
2. Derudover skal Linda + begynderløberne informeres også.  
 
Bestyrelsen har besluttet at begynderforløb 2020 ikke genoptages.  
 
Nyt bestyrelsesmøde bliver allerede d. 9.6.2020 for at evaluere genåbning + diskutere andre punkter end 
genåbning af klubben.  
  

 

   

 
BESTYRELSESMØDET SLUTTET KL. 21.30 
  

 

   

 
 


