
 RINGE LØBEKLUB 
REFERAT 24.11.2020 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: 

 
Hvordan går det med retningslinjerne i klubben? 

• Det fungere fint, men det er stadig vigtigt at hvert medlem er opmærksom på, at man max må 
stå 10 personer sammen i en gruppe.  

• At man holder afstand 
• Ikke løb for tæt ved ”opsamling” af løbekammerater  
• Man skal overholde færdselsreglerne !  
• Trænerne skal ikke agere politimand. Det er et fælles ansvar. 

 
Begynderhold 2021 

• Der bliver intet begynderhold i 2021 pga. Corona. Bestyrelsen finder ikke det forsvareligt med 
info møder og det hele er for usikkert.  

• Dog vil interesseret kunne træne op fra 5-10km. I gruppe 3. Dette er dog kun for betalende 
medlem. Hvis man ikke er medlem i forvejen, skal man indmeldes.  

Ringe Familieløb 
• Er udsat på ubestemt tid. Dvs. løbet ikke bliver afviklet som planlagt d. 11. april 2021.  

Valg til generalforsamling 
• Line, Gitte og Bent er på valg og ønsker ikke genopstilling 
• Elisabeth er på valg som suppleant og ønsker at indtræde i bestyrelsen.  
• Der skal finde 3 nye til bestyrelsen. Ingen har ydret ønske om at varetage formandsposten.  

 
Bestyrelsen vil komme med et oplæg hvad der forventes af trænere i klubben samt at være 
bestyrelsesmedlem. 
 
Klubhåndbogen vil også blive opdateret.  
 
Bestyrelsen har besluttet at man ønsker en trænerrepræsentant i bestyrelsen. Johnny Hansen er valgt 
trænerrepræsentant.  
 
Klubtøj 

• Man skal tage fat i Mogens Kristensen og aftale mht. afhentning af betalt tøj 
• Charlotte og Linda er i gang med træneruddannelse og kom med et oplæg mht. håndtering af 

skadede medlemmer. Dette blev diskuteret i bestyrelsen og de vil modtage et separat svar.  

• Men generelt opfordrer bestyrelsen til godt kammeratskab mht. skadede medlemmer. Tag kontakt 
og ræk ud til skadede medlemmer.  

• Derudover opfordres alle medlemmer til at søge egen læge i forbindelse med skader, da træner 
ikke har lægefaglig viden. Men informere gerne ens træner, så man ved hvordan man er 
fraværende.  

 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 2. februar kl. 19.30 
 
 

 

   

 
BESTYRELSESMØDET SLUTTET KL. 21.50 
  

 

   

 
 


