Udvalgsmøde hos Finn den 09.05.17 kl. 19.00
Afbud fra Lotte, Pia, Claus
1. Referatet godkendt
2. Nyt fra formanden: Mobilepay flyttes til Nordea. Hver afdeling får egen telefon til det.
Multisal ved hallen i Pedersborg. Der indhentes nyt tilbud fra Finn Kop.
Medlemskontingentet forbliver uændret. Der er ca. 124 medlemmer på nuværende
tidspunkt.
Lokalebooking: Det bliver fremover i lokale 122 vi får på Værkerne.
Medlemsmøde 11/9: Arne, Søren og Jytte er tovholder på at arrangere en alternativ
aktivitet og måske noget alternativ bespisning.
3. Regnskab og budget: Vi holder budgettet. Derudover ingen bemærkninger.
4. Koncert på Karlsens plæne: Der mangler tilslutning, og arrangementet bliver måske
aflyst.
5. Gå hold: Der er absolut god plads til flere, men vi fortsætter indtil videre.
6. Forårsfesten var en stor succes. Vi forventer at afholde en igen næste forår..
7. Harzentur: Vi har fået tilskud til bluser til deltagerne på turen og der er valgt en
bluse. Michael sender en liste rundt så vi kan få størrelser på alle.
8. Medlemsmøde 08/05. Det var rigtig godt besøgt (ca 30). Hyggesnak og god
stemning.
9. Crossløb. Der er givet tilladelse til at vi skal afholde det 03.02.18. Ruterne er nu målt
op og vi prøveløber dem på mandag den 15. maj til hindbærsnitteløbet.
10. Hindbærsnitteløb: Kirsten vil gerne bage. Søren sørger for øl og vand.Lotte bager
boller. Finn sørger for nøgler med til lokalet.
11. Løberuter: Intet nyt
12. Løbskalender: 2. Pinsedag er der fejl i kalenderen. Finn sender mail ud om rettelsen,
som også bliver annonceret på Facebook og på hjemmesiden.
Derudover prøver vi at opfordre til, at man tjekker på hjemmesiden, så vi har
mulighed for at lave ændringer i den undervejs.
13. Næste møder: 14/6 er der løb fra Pedersborg med en kort udvalgssnak.
21/8 grillaften.
Næste udvalgsmøde er den 4/9 kl. 19.00 hos Lotte.
14. Evt.
Finn forespørger på pris på klub bluser med logo som medlemmer kan købe.
Der er kommet prisstigning på hjemmesiden, men vi fortsætter med den nuværende.

