
Referat udvalgsmøde den 22/1-18 hos Søren 

Afbud fra Michael 

Referent Tina   

1. Referat godkendt  

2. Nyt fra hovedforeningen. Svedig lørdag 13/1: Mens børnene deltog i aktiviteter i 

hallen var der et tilbud til forældre om at komme med på en løbetur. 2 personer 

mødte op. Der forsøges med lignende tiltag senere på året og ses på hvordan 

løbeturen kan formidles på en anden måde, så flere møder op.  

Den nye springbygning trækker ud og der er taget kontakt til ny entreprenør vedr. 

tilbud.  

Der er nogle C-nøgler i omløb som skal skiftes ud. De der har nøgle melder tilbage 

hvilken de har.  

3. Tina kom med forslag til et forårs duatlon med cykling og løb. Distance vil være 10 

km cykling og 5 km løb. Det kommer op som punkt på vores medlemsmøde den 

12/3 og bliver nævnt på løbsaftener.  

4. På den korte tur om mandagen bliver der nu mulighed for at lave forskellige 

styrkeøvelser undervejs på turen. Vi bruger borde, bænke og træer m.m og ruten vil 

stadig være 5-6 km. Vi prøver dette af frem til marts hvor begynderholdet starter 

op.  

5. Cross løb i Bromme den 3/2-18. Forarbejdet går fint, ruten er ryddet og det sidste 

kommer på plads den 2/2-18. På dagen mødes de der er hjælpere henholdsvis kl 8 

og kl 10 til klargøring af start/mål område. 4H Bjernede er blevet spurgt om de vil 

være interesserede i at lave varm kakao der kan sælges efter løbet. Vi afventer svar.  

6. Fællestræning med Slagelse motionsklub på Sorø sø ruten. Ikke vedtaget noget på 

nuværende tidspunkt.  

7. Nyt booking system til Værkerne starter op til marts. Det bliver nu muligt at se 

ledige tider og lokaler.  

8. Kommende medlemsmødedatoer vedtaget. De bliver 10/9-18, 19/11-18, 18/3-19, 

13/5-19 og forårsfesten bliver den 30/3-19 

9. Medlemsmøde den 12/3-18. Søren sørger for mad og drikke. Indlæg om vores 

duatlon.  

10. Julemaveløb. Ikke så mange løbere som der plejer at være, men der blev løbet og 

alle fik lidt at drikke til sidst.  

11. Nytårsløb. Gik godt med fotografering inden løb og efterfølgende bobler, 

kransekage og konfekt på Værkerne. Billeder derfra kan nu ses på Facebook.  

12. Eventuelt. Lotte og Tina får set nærmere på begyndertræningen. Søren er i gang 

med løbskalender og vil gerne have input til løb der er i vores område. Der blev 

nævnt TV2østløbet, byløbet og midt i marathon. Disse vil blive lagt i kalenderen.  

13. Næste møde bliver den 19/3-18 hos Lotte. 


