
Referat Bestyrelsesmøde d 19 april 2022

Deltager: Niels, Lars, Mogens, Elisabeth, Linda

Afbud: Ulrik, Brian

Dagsorden:

1. Opfølgning fra sidste referat:
a. Der er pt. 69 betalende medlemmer i klubben. 
b. Procedure ved nye medlemmer: Nye medlemmer skal følge procedure på hjemmesiden. De 

skal sende en mail til formand.ringelobeklub@gmail.com med de beskrevet informationer. 
Lars og Elisabeth tjekker jævnligt mail posten og giver Linda besked. Linda står for at de nye 
medlemmer bliver taget godt i mod, kommer i den rigtige gruppe og får de relevante 
oplysninger. Skulle medlemmer i klubben invitere nye medlemmer, så må de meget gerne 
kontakte Linda også.

c. Ringeløbet bliver d 27/8, nærmere info følger.

2. Klubtøj: Opdater Hjemmeside og fjern oplæg med tøj til salg. 
a. Nye medlemmer tilbydes stadig en løbetrøje ved indmeldelse og betaling. Mogens sørger 

for at der er en trøje i relevant str. ( Vi afventer lige sponsor, før der købes nye ind ved 
Outdoor og print ved NIMA.

b. Elisabeth vil undersøge med Kristian fra Iveco om de vil sponsere ca. 10 nye trøjer og følger 
op på andre sponsorer. Netop i forhold til klub trøjer.

3. Trænertøj: Ny Trænerformand Lars Pedersen, Lars indkalder til trænermøde. Vi husker at forhøre 
os ang. nye træner kandidater.

a. Som udgangspunkt modtager man som træner ved bestået uddannelse en sæt træner tøj 
bestående af T-shirt, jakke og buks. Løbeklub tryk, trykkes ved NIMA skilte.

b. Linda undersøger tilbud hos Løbeeksperten Skibhusvej Odense 
 

4. Opfordringer fra DGI: 
a. Power Walk – Linda undersøger om bekendt evt. vil starte en gruppe op i klubregi.
b. Ungdomshold – lars vil undersøge om Kim kender til nogen samt ideer. Vi har talt om 

måske unge fra nogle af de andre klubber, fra Gymnasiet osv.
5. Klubaften:

a. Fælles klubarrangement d 28 juni 2022 med aktiviteter på tværs af grupperne eks. på 
centerbanen. Elisabeth vil kontakte Lene og Kirsten i forhold til ”lege” og Helle i forhold til 
kage. Elisabeth skriver ud på mail og FB med info, når der er et program for løbeaftenen.

b. Klubaften gerne i august eks. i uge 33 eller 34. Linda vil spørge Løbeeksperten Skibhusvej 
Odense i forhold til et arrangement enten hos dem eller os, med tilbud på tøj, sko og tips 
og tricks. Vi afventer dato og nærmere info følger.

c. Lars har undersøgt med en Ultra løber, som også lber andet end ultra i forhold til et 
foredrag til en klubaften i efteråret. Pris er 2500,- plus kørsel og bro udgift. Vi har drøftet o 
der evt. skal være deltagerbetaling og om vi skal kombinere med andre oplæg. Dette tages 
op igen på næste bestyrelsesmøde.



6. Fokusløb: Der kan ændres løbende og evt. tilføjes et løb mere i foråret.
a. Egeskov April måned – Elisabeth koordinator i år
b. DHL August måned - Elisabeth koordinator
c. Tarup Davinde September måned - 
d. Vejle Ådal Oktober måned - Linda koordinator

7. EVT. : 
a. Kunne det være en ide at lægge vores ”Ringe løbet” sammen med andre for at få mindre 

arbejde ud af det eller mere hjælp til det arbejde der er. Vi drøftede flere muligheder eks. 
lægge os sammen med andet løb i området eller spørge Boltinggård om de havde et 
arrangement hvor et løb kunne passe ind. Men kun en kort brainstorm og kan evt. tages 
med som punkt efter Ringeløbet har været afholdt.


