Referat fra Fjordløbernes bestyrelsesmøde d. 9. april. 2013
i Frederikssund Hallen
Deltagere:
Jan, Torben, Søren, Lisbeth, Jannie, Henrik og Maneka.
Fraværende: Ingen.

1)

Dagsorden.
Blev godkendt.

2)

Præsentation af den nye bestyrelse.
De nye medlemmer i bestyrelsen blev budt velkommen.

3)

Evaluering af generalforsamling.
Ang. kontingentforhøjelsen: Den daværende bestyrelse foreslog forhøjelse af kontingent.
Der blev gjort indsigelse blandt nogle medlemmer. Men alt i alt blev der talt frem og tilbage
og der blev opnået enighed om at forhøje kontingentet.

4)

Evaluering af Færgelundsløbet.
Mange efterlyste lodtrækningspræmier.
Banen blev klargjort rigtig flot inden løbet.
Næste år 2014 er der 70 års jubilæum. Der er planer om jubilæumstrøjer mm.

5)

Løbetøj
Søren undersøger markedet for løbetøj, og vender snarest tilbage med resultatet!

6)

DGI og os!
DGI vil gerne komme og besøge os.
DGI vil komme 3 pers til vores næste instruktørmøde d. 28 maj 2013.
De vil gerne fortælle, hvad de kan tilbyde os.
Hvis der er noget, de skal have særlig fokus på, skal vi bare sige til.
Vi kan via login komme på DGI's foreningsservice og tilmelde os kurser. Jan sørger for
login koder til bestyrelsen.

7)

Hjemmeside og Facebook
Fjordløbernes hjemmeside er rigtig god. Synes dog punktet ”forum” er dårlig fremhævet
omkring nye meddelelser. Jan ønsker en pop-up, når der kommer nye beskeder på forum,
dette kan ikke lade sig gøre på vores hjemmeside ifgl. Jannie
Generelt er der mere aktivitet på Facebook. Det er vigtigt, at der skrives på begge
hjemmesider, både på Forum i fjordloberne.dk og på Facebook.

8)

Træning, herunder begyndere
Henrik fortæller at Jørgen og Henrik står på to hold, hold 2 og begynder.
Henrik ønsker kun at stå på hold 2.
Der blev drøftet, hvornår begynderne skal betalte kontingent. Der var delte meninger. Nogle
synes efter 2 uger. Der var forslag til halvårs kontingent, eller fuld kontingent og så får de en
løbetrøje. Andre synes begynderne først skulle betale efter nogle måneder.
Bestyrelsen opnåede ikke enighed omkring dette.

9)

Eventuelt
Lisbeth udtænker en ny form for regnskabssystem
Skærtorsdag løbet: Maneka undersøger sponser.
Jan fortalte om foredrag tirsdag d.23. april kl.19.30. Ulf Dannemand har fået fat i Peter
Krustrup - professor i idræt og sundhed. Jannie lægger det ud på hjemmesiden.
Lisbeth skal kigge på velkomstbrev til nye medlemmer og evt. revurdere det.
Vi deltager ikke i 12 timers løbet i København som gratisløb.
Vil aktivitetsudvalget planlægge en sommertur/fest.
Spørg evt. Solvejg om hun igen vil lægge hus/have til.
Klubbens medlemmer kan med et depositum på 100 kr. benytte hallens fitnessrum.
Henvendelse til Kåre Jacobsen.
Når vi får sponsorer, skal disse firmaer fremhæves på foreningens hjemmeside.
Vi skal fremhæve løbets sponsorer, når løbet afholdes.
Der kom forslag til, at firmaer der sponserer foreningen/løb får et diplom.

Referent:

Maneka Qvarfort Nielsen

