
 
 

Referat af bestyrelsesmøde d.20. august 2018.  

Mødested og tid: Klubhuset kl. 19.30 

Mødedeltagere: Birgitte Schack, formand, mødeleder 

                                                     Michael Sørensen, næstformand 

                                                     Mogens Christens, bestyrelsesmedlem 

                                                     Leif Jensen, bestyrelsesmedlem 

                                                     Jan Wibroe Iwersen, sekretær 

                                                     Pia Blaabjerg, suppleant 

Afbud fra:                                   Guillermo Salinas, Tri-formand 

                                                     Ole Schmidt, kasserer  

 

  

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af dagsorden 
- Dagsordenen blev godkendt! 

 
2.  Formandens indledning og status siden sidste møde: 

- Der har været afholdt Klovneløb, hvor klubben var repræsenteret ved Team Smil. 
- Der har sommeren over været mange Langgarvere til træning, hvilket er meget 

positivt! Senest (d.18/8) var ca 25- 30 Langgarvere, som repræsenterede både Lilla, 
Blå, Gule og Orange løbere, på en +20K tur til Store Donse Dam 

3.  Økonomisk råderum inden for budget. (kvartalsvis) 
- opfølgning/status på klubbens økonomiske situation forelægges v/næste 

bestyrelsesmøde! 
 

4.  Orientering fra motionsudvalget: 
- Intet at berette pt.. 

 
5.  Status på klubløb: 

- Der har ikke været afholdt nogle siden sidste møde. 
- Næste planlagte klubløb er Esrum Sø d. 26/8 hvor der vil være deltagelse af 43 til 45 

Langgarvere fordelt på 3 distancer  5, 10 og 27 k 
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       6. 

  

Orientering vedr. begynder træningen: 
- Begynderholdet er afsluttet med et super godt resultat, vi har i klubben fået ca 20 

nye medlemmer hvilket er en meget positiv fremgang i forhold til tidliger sæsoner! 
- Mht sæsonen 2019, så meldte Michael og Jan sig under fanerne, til at tage hånd om 

de nye løbere i den kommende sæson. 
- Der kommer opslag på hjemmesiden og facebook vedr. begynderhold 2019 hvor 

Michael og Jan vil søge efter hjælpere til at støtte op om træningen af begynderne. 
- Michael og Jan vil tage kontakt til Solvejg mht at få koblet Team Smil på begynder 

træningen i 2019, det kunne måske motivere flere handicap atleter til at komme og 
prøve/deltage? 

       7. Orientering fra Michael mht. status sponsorkontrakter/klubtøj: 
- Vi afventer stadig kontrakterne kommer retur fra DAF i godkendt stand! 

 
 

       8. 

 

Status på klubbens handlingsplan v/Mogens: 
- Mogens udsender handlingsplanen i uge 36. 

  

       9. 

 

Status på Team Smil:  
- Det er pt. Solvejg og Sanne der står for Team Smil træningen, Helle har pga stort 

arbejdspres valgt at træde ud af Team Smil. 
 

      10. 

 

Klubmodulet: 
- Der undersøges mulighed for alternative betalingsformer til Dankortet, som pt. er 

det eneste betalingskort der kan benyttes i klubmodulet. 
- Der afventes feedback fra Ole vedr. betaling i klubmodulet og dets muligheder 

versus begrænsninger ? 
      11. Bus til CPH ½ marathon d. 16/9-2018: 

- Pga. for lille tilmelding til den sædvanlige bus til 45 personer, har Michael fået 
ændret til en 19 personers bus (som i skrivende stund er fyldt og tilmeldingen er 
lukket) hvilket resulterer i at den økonomisk bærer sig selv. 

 
      12. Eventuelt: 

- Der har været afholdt holdledermøde mandag d. 13. august. 
- Referat fra dette møde lægges op på hjemmesiden. 

      13. fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde: 
              24. september kl. 19.30 
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