Referat fra bestyrelsesmøde i Fjordløberne tirsdag den 27. januar 2015
Deltagere: Lisbeth, Jannie, Søren, Henrik, Jan og Torben (referent).
Afbud: Ingen

1.

Gennemgang af ny arbejdsplan
Jan havde udsendt en arbejdsplan for det kommende (løbe)år.
Arbejdsplanen blev godkendt og kan findes på hjemmesiden
under ’Det sker’.

2.

Evaluering af Nytårskur
Der var en kort drøftelse af maden ved nytårskuren og nye
forslag og idéer blev drøftet. Generelt er det bestyrelsens
opfattelse, at nytårskuren forløb godt, at stemningen var god og
at musikken var så god, at den bestemt er værd at overveje at
benytte igen til næste nytårskur, der afholdes lørdag den 9.
januar 2016.

3.

Løbetøj
Søren arbejder på at indlede et samarbejde med en ny
tøjleverandør. Jannie udarbejder et forslag til en opdatering af
Fjordløberlogoet. Det blev drøftet, hvorvidt vi evt. skulle
købe/sælge tøjet i ’pakkeløsninger’ eller evt. med rabat
(medfinansiering fra Fjordløberne). Søren havde modtaget et
forslag til et nyt, specialfremstillet tøjdesign. Det er ganske flot,
men dog ikke helt billigt.

4.

Instruktører og kurser
Jan og Henrik deltager i kursus i DGI-regi om træningsmetoder
mv. Det blev besluttet, at Søren og Henrik er tovholdere på
nedsættelse af et nyt udvalg for instruktører og trænere i
Fjordløberne.

5.

Udvalg
Ifølge Fjordløbernes vedtægter kan bestyrelsen nedsætte udvalg
til givne opgaver blandt alle foreningens medlemmer. I øjeblikket
har Fjordløberne ”kun” nedsat et aktivitetsudvalg med fem
medlemmer. I bestræbelserne på at inddrage endnu flere
medlemmer i foreningens opgaver besluttede bestyrelsen at
nedsætte følgende udvalg:
 Instruktør-/trænerudvalg for alle hold (Søren og Henrik er
tovholdere)
 Ranglisteudvalg



Løbsudvalg (styregruppe, der får til primær opgave
fremover at arrangere Færgelundsløbet og Sillebroløbet)
Udvalgene nedsættes senest på generalforsamlingen den 24.
marts 2015.
6.

Færgelundsløbet skærtorsdag den 2. april 2015
Jan har sendt ansøgninger til relevante deltagere, dvs. Skoven,
Museet, Beredskabsforbundet, Politiet mm. Det blev drøftet, at vi
har behov for at leje et toilet. Søren undersøger nærmere om
mulighederne. Prisen for deltagelse bliver kr. 120 (+ kr. 30 ved
eftertilmelding) for voksne og kr. 60 (+ kr. 20 ved
eftertilmelding) for børn op til og med 14 år. Tilmeldingen åbner
forventeligt medio februar.

7.

Generalforsamling
Fjordløbernes generalforsamling afholdes tirsdag den 24. marts
2015. Alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer, som er på
valg, ønsker genvalg. Derudover skal der vælges et nyt
bestyrelsesmedlem, idet Maneka tidligere på året er udtrådt af
bestyrelsen. Bestyrelsen har en kandidat, som de søger at få
valgt på generalforsamlingen.

8.

Sillebroløbet
Materiale fra Hans-Erik og John blev gennemgået og drøftet. På
generalforsamlingen søger bestyrelsen at nedsætte et løbsudvalg
på måske op til 8-10 deltagere, som har til opgave at arrangere
Sillebroløbet, der afvikles sidste søndag i oktober, dvs. søndag
den 25. oktober 2015.

9.

Spisning i byen
Bestyrelsen inviterer Fjordløbernes trænere/instruktører til
spisning i byen primo marts, som tak for indsatsen i året der er
gået.

10.

Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

