Udvalgsmøde hos Klaus 21.01.16
Afbud: Ingen
1. Referatet godkendt
2. Hovedbestyrelsen indfører mobilepay. Hvordan det kommer til at foregå vides endnu ikke
helt, men nærmere følger.
Husstandsomdelte foldere kom ikke ud til dem der har nej tak til reklamer. Der skal findes en
fremgangsmåde, så det undgås fremover.
Sorø byløb. Vi står for tidtagning, men Rotary varetager det hele på dagen som tidligere år.
3. Begynderløb: Der er opstartsmøde 9. Marts. Lotte er tovholder på træningen og Arne
hjælper med. Derudover prøver vi at finde et par hjælpetrænere mere.
Jytte står for kontakten med Margit og for at få det annonceret på hjemmesiden.
Første træningsaften er 14. Marts, samme aften som vi har medlemsmøde,
4. Der var 177 medlemmer pr 31/12
Lige nu er der ikke opgjort hvor mange medlemmer der har betalt for i år. Der er rykket for
betaling og Michael følger op i nærmeste fremtid.
Regnskabet 2015 godkendt
5. Medlemsmøde 14. Marts
Forslag til indlæg: Finn spørger Helle og Lone om de vil holde et oplæg.
Søren indkøber 50 sandwich og sørger for øl og vand
6. Forårsfest. Lotte og Helen vil gerne stå for indkøb, indbydelse til forårsfesten og være
med i festudvalget
7. Crossløb. Det har været en succes. Vi skal formentlig arrangere et crossløb til efteråret.
Finn foreslår en rute i grusgraven og undersøger om det kan lade sig gøre.
Pandelampeløb Tuel sø rundt. Der er for fugtigt rundt om søen i øjeblikket og vi kan ikke få
tilladelse til at løbe i skoven, så det er sat lidt på stand by.
Løberuter. Jytte og Søren, Lotte og Michael kigger på ruterne og Jytte begynder at lægge
dem ind på hjemmesiden når de bliver tilsendt. Ruterne skal være ca 7-10 km.
10. Lotte fortalte lidt om netværks arrangements.dag i DGI. Det omhandlede bl.a.interval 5
10 15 og lidt om fremtidens løbeklub.
Debat om hvorvidt vi skal deltage i DGI ́s søndagsløb, et tiltag fælles med kommunen.
Næste møde 17.03.16 kl 19 hos Michael

