
Referat af Bestyrelsesmøde i Ringe Løbeklub 08.03.2022 

Referent Linda Kühnell Døssing

Indkaldte: Johnny Hansen, Lars Pedersen, Brian Schou, Ulrik Christensen, Mogens Kristiansen, Niels Jepsen, 
Linda Døssing, Elisabeth Nørgaard. 

Afbud: Johnny Hansen

1. Overdragelse af formandsposten:

 Login m.v. til formandsmail: Dette blev bragt i orden d 8 marts ’22 og oprettet til Lars.

 Registrering ved conventus (fmk): Dette blev bragt i orden d 8 marts ’22og overgår til Lars.

 Registrering på virk.dk - ændres på hjemmesiden: Hjemmeside er ændret, Elisabeth finder nemId 
til Formand til eks. brug til Virk.dk, så dette punkt afventer, men bringes i orden hurtigst muligt.

2. Overdragelse af kassererposten: Ulrik og Niels aftaler at mødes til overdragelse af mappe og opgaver, 
hurtigst muligt.

 Login m.v. til nemId: 

 Oplysninger om og til bank 

 Ændres på hjemmesiden 

3. Forberedelse til klubmødet 17. marts:

 Gennemgå de 6 punkter som er listet i indkaldelsen: Lars byder velkommen og styrer os igennem 
klubaftenen. 

o Præsentation af bestyrelse – vi præsenterer os selv hver især, kort med navn og 
bestyrelsespost. 

o Regnskab og budget - Ulrik og Niels beretter om klubbens regnskab

o Spørgeskema – Niels fortæller om hvordan vi har arbejdet med spørgeskemaet fra 
sensommeren 2021 og fortæller om de punkter vi har konkluderet, at der er aktuelt at 
arbejde videre med. Niels lægger op til en dialog om det. 

1) Klubben behøver ikke at vokse – MEN dalende medlemstal (se at få betalt kontingent)

2) Fællesturer ind- og udland eks. Egeskov, DHL, Berlin halvmaraton, Royal Run- er der 
andre eller er det dem vi skal gå videre med?

3) Der er fortsat ønske om uddannede trænere, men fartholdere er også vigtigt.

4) 75 % af spørgeskema er interesseret i at få rabatordning- Løbeeksperten har bl.a. 
prikket til medlemmer.



o Fokusløb, aktiviteter – Elisabeth tager dette punkt op også i forlængelse af, at det er et af 
fokuspunkterne fra spørgeskema.

o Trænere og trænerkursus – Linda fortæller lidt om hvordan det foregår, også i forlængelse 
af, at det er et fokuspunkt fra spørgeskemaet. Oplys også om nyt tiltag med ”Træner dragt”
T-shirt, buks og jakke.

o Nyt fra Ringeløbet – Elisabeth forhører sig ved Henrik om han vil give en kort info om hvor 
de er i arbejdet med løbet.

 Hvem siger hvad til hvert punkt på klubmødet: Se ovenstående punkt.

 Praktik i forbindelse med mødet (lokal - Elisabeth, computer – Elisabeth til dagsorden på lærred, 
mad – Mogens (pt. har 34 bestilt) og drikke – Brian handler ind, vi forventer ca. 40 mennesker 
m.v. Kaffe og krus skal også handles, hvis vi ikke har det, borde og stole og kaffebryg Linda og 
andre gør klar) 

4. Opdatering af medlemslisten: Linda står fremover for nye medlemmer, at de bliver modtaget og træner 
ved besked, følger op på indmeldelse osv.

 Hvor mange har betalt kontingent for 2022? Elisabeth har list fra Ulrik og der erca 65 der har betalt
ind til videre.

 Skal der sendes reminder ud: Mogens, Elisabet eller Lars sender reminder ud om betaling af 
kontingent. 

 Hvem opdaterer listen fremover? Linda opdaterer liste frem over, hun får fremadrettet besked fra 
Formand mail, når der er nye medlemmer eller der er afmeldinger. Niels/Elisabeth opretter 
dropboks til medlemsliste, så alle kan se den, men kun Lars og Linda kan rette.

 Sletter dem som ikke har betalt – også fra FB-gruppe? Linda opdaterer via oplysninger fra Lars.

5. Evt.:

 Linda – info fra løber ang. evt. dialog om ændring af torsdags løbetidspunkt. Lars vil lægge en føler 
ud på klubaftenen d 17 marts ’22.

 Linda – Spørger om vi kan tilbyde løbetøj for måske bedre at kunne rekruttere ny løbetrænerer. 
Dette blev besluttet, at det kunne vi og Linda vil oplyse om det på klubaftenen. T-shirt, Jakke og 
buks som et sæt.

 Elisabeth – hun vil gerne have et punkt på næste bestyrelsesmøde, som forventes her sidst på 
foråret i april, ang. planlægning af nyløber træning til nytår. Elisabeth ønsker også et punkt til 
næste møde ang. sponsor aftaler nuværende og fremadrettet.



 Lars – giver klubben gaver til jubilæer osv. Det gør klubben ikke, da det er svært at trække en 
grænse for hvad og hvornår.

 Lars – På opfordring eller tanker om samarbejde med Ringe Tri, kunne vi da være interesseret i et 
samarbejde hvor vi hjælper hinanden til afvikling af løb. Eks. til Ringe Tri stævne d 15 maj, der er 
brug for hjælpere og omvendt så kunne de hjælpe os til ringe Familieløb. OSV. Det var der enighed 
om at det var en god ide, men at det skulle fremlægges på klubaftenen d 17 marts, for at mærke 
stemningen for det.

 Lars – fortæller om en bekendt der er ultraløber og spørger om der kunne være interesse for et 
”foredrag” eller oplæg fra hende på en klubaften. Der var enighed om at det var en god ide og vi 
skulle arbejde videre med en ny klubaften og evt. flere gæsteoplæg, tøj, sko, terapeuter osv.


