
Referat af bestyrelsesmøde 15.06.2021. Deltagere: hele bestyrelsen 

1. Ny bestyrelse 

På seneste generalforsamling den 2. juni 2021, trådte Line, Gitte og Bent ud af bestyrelsen. Den nye 
bestyrelse blev valgt og konstituerede sig på generalforsamlingen. Den nye bestyrelse er: 

 
Johnny Hansen – Formand 
Elisabeth Nørgaard – Næstformand 
Ulrik Christensen – kasserer 
Linda Kühnell Jochumsen – Sekretær 
Mogens Kristiansen – Bestyrelsesmedlem  
Brian Schou – 1. suppleant  
Niels Jepsen – 2. suppleant 
 

2. Kommende klubmøde 
 
Næste klubmøde 17. august 2021. 19.30 på Guldhøj efter løb. 
 
Temaer til klubaften: 
 

 Præsentation af bestyrelsen 
 Fartholder til gruppe 4 
 Retning for klubben 
 Fokusløb 
 Ringe Familieløb 
 DHL løb 

 
3. Retning for klubben 

 
 Hvad ønsker medlemmerne 
 Skal klubben vokse 
 Kommende aktiviteter 

Oplæg til dialog udarbejdes af bestyrelsen 

 
4. Begynderløb sommerhold 

Det blevet diskuteret om klubben evt. skulle starte et hold begynderløb op umiddelbart efter 
sommerferien. Kan dette være med til at tiltrække nye løbere/medlemmer? Har vi ressourcer til 
dette? Da vi ikke har nok trænere lige nu, blev det besluttet at vente til efter jul. Skal startes op i 
oktober. Der skal samles fartholdere m.v. 

 

 

 



5. Træn op til et halvmaraton – tilbud til klubbens medlemmer 

Målet er at gennemføre Vejle Ådal ½ halvmaraton den 31. oktober 2021. Programmet startes op i 
uge 33 og løber over 10 uger. Udgangspunktet er at man kan løbe 10 km.  Johnny og Linda starter 
projektet op. Undersøger hvor mange ledige pladser der er. Der skal findes fartholdere og laves 
program m.v. Nærmere information følger 

6. DHL Stafetten (Torsdag den 9. september) 
 
Klubben deltager i DHL Stafetten i Odense torsdag den 9. september. Information vedr. tilmelding 
sendes ud i uge 25. Klubben betaler for siddepladser i teltet og medlemmerne betaler for 
deltagelse på holdet. Anette Lander har tilbudt at sammensætte holdene. 
 

7. Næste møde 
 
10. august 19.30 på Guldhøj 
 
Dagsorden: 
 

 Udarbejde dialogoplæg til klubaften 
 Status på halvmaraton Vejle Ådal 
 DH Staffetten 
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