Referat af udvalgsmøde den 09-09-2020
Tilstede Finn, Lotte og Michael Steen Hansen (LFST)
1. Referat fra udvalgsmødet 24-06 udsendt 5-7 blev godkendt uden bemærkninger.
2. Nyt fra Hovedbestyrelsen
a) Stadig præget af Corona mange ledige timer i badminton, få på gymnastikholdene, få
fremmødte til Bankospil.
b) Der vil blive svedig lørdag i uge 43
c) Der har været møde vedr. springgrave i hallen, kommunen velvilligt indstillet, men de vil ikke
støtte projektet. Man forsøger at søge diverse fonde.
3. Grill aften var et fint arrangement. Tusind tak til Ingrid og Bo for at stille deres carport og have til
rådighed for arrangementet. Vi håber at kunne afholde det hos Ingrid og Bo næste år.

4. Medlemsmøde på værkerne på mandag den 14-09. Karina og Tom søger for forplejning. Emne er at
vi danner klikker i klubben og enkelte kan risikere,, at stå alene tilbage og må løbe alene. Vi tager
en snak om det.
5. Cross løbene i 2020/2021 er også Corona ramt. Max 100 løbere pr. rute, der plejer være 800. Der er
3,6 og 9 km. Rute de skal løbe først og alle i mål før nyt hold skydes i gang. Det kan blive meget lang
dag.
6. Michael er klar til gløgg aften den 23-11 hos Michael. Michael håber Karina vil bage hendes lækre
æbleskiver igen i år.
7. Løbskalenderen her ønsker Søren en ny mand på posten. Finn vil spørge Arne.
8. Julemaveløb fortsætter på samme måde I år og Lotte køber en Enkelt og glas.
9. Nytårsløbet fortsætter i samme stil, et eftertragtet arrangement.
10. Budget og medlemmer: vi er 61 medlemmer og budgettet forløber positivt, vi har 7.865 kr. til
resten af sæsonen dvs. til 1. maj 2021.
11. Under eventuelt ønskes mere samarbejde med Dianalund, en aftale om at vi kan deltage i deres løb
og de kan deltage i vores. Der bliver en kampagne i uge 39 We Walk, som Karina står for, vi høre
nærmere.

