
Referat af bestyrelsesmøde 16.11.2021 

Bestyrelsesmøde 16.11.2021 i Ringe Løbeklub. 

Afholdt i klublokale på Guldhøj. 
Deltagere: Johnny Hansen, Elisabeth Nørgaard, Niels Jepsen, Ulrik Christensen, Mogens 
Kristensen, Linda Kühnell Døssing (fraværende Brian Schou) 

• Evaluering af spørgeskemaer

Der er 42 medlemmer som har udfyldt spørgeskemaerne. 
Generelt viser svarerne at de fleste løber 1-3 gange om ugen. 
Besvarelserne viser også stor tilslutning til klublokale samt stor interesse for sociale 
arrangementer. 

Svarerne er kogt ned til 4 fokus-emner, som hovedparten af medlemmerne anser for vigtigt 

1. Klubben behøver ikke vokse, men det er vigtigt at tilgangen bibeholdes og gerne med 
yngre medlemmer. (Gåhold / Begynderløb og andre forløb evt. optræning til 
halvmarathon).

2. Fællesture ind- og indland (Egeskov, DHL, Berlin Halvmarathon, Royal Run). 
Hovedparten af medlemmerne er ikke afvisende overfor en kontingentstigning, hvis der 
gives tilskud til f.eks et løb eller arrangement. 

3. Der er ønske om at der fortsat er ønske om at have uddannede trænere (uddanne nye 
trænere), men fartholdere som kan hjælpe, er også vigtigt. Er der flere som gerne vil 
være fartholdere? 

4. 75% af dem som har udfyldt spørgeskemaet, er interesseret i at klubben får forhandlet 
sig til rabatordninger. Løbeeksperten har prikket til et par medlemmer, så måske kan der 
laves en aftale med dem. Evt. med fremvisning af tøj på en klubaften. 

Ovennævnte 4 punkter fremlægges for medlemmerne i Ringe Løbeklub på klubaften 30. 
november. Der vil på Klubaften blive lagt op til, at der arbejdes videre med de punkter, som 
der kan findes tilslutning til og frivillige kræfter til. 

• Begynderløb 2022 

Der er ikke p.t. nok tilslutning til at gennemføre begynderløb. Der skal findes både 
fartholdere og nogen som vil planlægge og være tovholder. Alternativt skal begynderløb 
udgå til fordel for andre aktiviteter f.eks. gå-hold, fortræning til andre løb. Dette er et punkt 
på kommende klubaften den 30. november. 

• Julehygge/ Klubaften 30. november kl.19.15. Vi løber som sædvanlig kl. 18-19. Klubaften
afholdes på Guldhøj i Aulaen. Elisabeth sender invitationen ud i uge 46 og booker lokale på 
Guldhøj. Der serveres æbleskiver, kaffe og gløgg. De 4 fokuspunkter fra evaluering af 
spørgeskemaer gennemgås. Mogens og Ulrik køber æbleskiver m.v. resten af bestyrelsen 
hjælper med at varme gløgg og æbleskiver. 



• Update på trænersituation 

Det er stadig knapt med trænere i gruppe 3 og 4, men ved hjælp af fartholdere går det. Dette 
er også et punkt i forbindelse med evaluering af spørgeskemaerne. Dette vendes også på 
klubaften 30. november. 

• Møde i Gymnastikforeningens hovedbestyrelse 

Der er møde i Gymnastikforeningens hovedbestyrelse den 23. nov. Ulrik deltager på vegne 
af Ringe Løbeklub

Rettelse til ovenstående pr. 21.11.2021

En samlet bestyrelse har vedtaget at splitte julehygge og klubaften op i to arrangementer. Da 
aulaen på Guldhøj ikke er ledigt 30/11 og da det ikke pt. er en god idé at samle 50 mennesker 
til et længere, siddende arrangement indendørs. 

Julehygge afholdes som planlagt 30/11 i det lokale A1 på nederst etage på Gulhøj og i vores 
eget klublokale. Hvis sundhedsmyndighederne anbefaler det, kan arrangementet flyttes 
udenfor. 

Øvrige punkter i ovenstående gennemgås på Klubaften i starten af det nye år.


