
 RINGE LØBEKLUB 
REFERAT 09.06.2020 KL. 19.30 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: 

 
Oplæg af FMK vedr. borgeres synlighed i specifikke områder: 
Bestyrelsen havde besøg af to konsulenter fra FM-kommune som arbejder med unge og som ønskede at 
informere om synlighed. De har tidligere haft god effekt af løbere som skaber trafik på specifikke områder i 
kommunen for at undgå uhensigtsmæssige forsamlinger af unge. Ved trafik af mennesker dæmper det høj 
musik og dårlig opførsel. Bestyrelsen kunne oplyse at vi i forvejen løb på ”kærlighedsstien”, rundt om søen, 
ved Ringe atletik station mm. Så vores tilstedeværelse/trafik er positiv og giver ikke kun motion.  
 
 
Evaluering af genåbning: 
Medlemmer har taget godt imod genåbning af Ringe Løbeklub.  
Nu må man være samlet 50 personer og derfor er der ikke behov for små forsamling/opdeling længere. 
Alle kan mødes ved Ringe Løbeklubs klubhus.  Toilettet vil igen være tilgængeligt.  
Bestyrelsen opfordrer stadig til at holde afstand, god hygiejne og bliv hjemme ved febersymptomer.  
 
Sponsorer: 
Klubben vil udarbejde et oplæg til et nyt sponsor-koncept. Klubbens bestyrelse ønsker fortsat at 
samarbejde med Toxen Worm og 1 ny mere.  
 
Regnskab/budget: 
På trods af manglende indtægter/overskud af Ringe Familieløb samt kun 1 sponsor, forventes klubbens 
regnskab af gå i 0 eller give et mindre underskud.  
 
Trænermøde: 
Næste trænermøde bliver i august.  
 
Klubaften:  
Planlagt d. 27/8-2020. Nærmere info vil komme.  
 
Referat: 
Der mangler referat fra sidste bestyrelsesmøde – det vil Line få uploaded på hjemmesiden. Fremover vil de 
være at finde på klubbens hjemmeside.  
 
Kontingent: 
Bestyrelsen har besluttet at regulere kontingentet fra 2021 med 50 kr. Det vil sige at medlemskontingent 
bliver 300,- for 2021. Den beslutning er truffet ud fra øget omkostninger såsom klublokale, kontingent til 
Dansk Atletik forbund, kursusudgifter mm.  
 
Nyt medlem skal ved indmeldelse i 2021 indbetale 350,-  
 
Udsalg af klubtøj: 
Der vil blive udsalg af ældre klubtøj så længe lager haves. Nærmere info følger.  
 
Ringe Familieløb 2021: 
Bliver holdt d. 11. april 2021. Så medlemmerne opfordres til at sætte kryds i kalenderen der. 
  

 

 PKT 2 – NYT FRA FORMANDEN  

BESLUTNING: 

Det er dejligt at se og opleve glæden ved, at vi kan løbe sammen igen. Vi har alle savnet dette fællesskab 
og løbe sammen. Den gode opbakning ved genåbning af klubben med nye anbefalinger og retningslinjer 
har været rigtig god. Tak for det!  
 
De lyse sommeraftener er startet og det gode vejr gør det ekstra sjovt og varmt at løbe i. På trods af 
mange aflyste løb, tror jeg på at vi går en god sommer i møde. Boomet af løb som skal afvikles i efteråret 
bliver nok stort. 2020 bliver på mange måder et anderledes løbeår for alle.  



 
Tirsdag d. 2. juni afholdte klubben 1 minut stilhed for at mindes Ebbe, som desværre omkom i en ulykke d. 
28. maj. Klubbens medlemmer tog afsked med ham med en blomsterkrans til hans begravelse i Espe og 
kort til pårørende. 
 
6 nyløbere fra begyndetræning 2020 er startet op i klubben og løber i hhv gruppe 2 og 3. Tag rigtig god 
imod vores nye medlemmer:  
 
Søren, Tina, Rikke, Jørn, Chanette, Charlotte   
 
Derudover skal der lyde en stor tak til drivkraften bag begyndertræning 2020. Linda, Bettina og Mogens.  
Fartholdere: Helle, Charlotte, Ulrik, Marlene, Brian, Kiki, Gurli, Sus, Henning.  
 

 
BESTYRELSESMØDET SLUTTET KL. 22.30 
  

 

   

 
 


