Referat af bestyrelsesmøde den 22.juni 2021
Hos Annette og Finn
Deltagende: Jørgen, Dan, Grete, Grethe, Annette, Finn, Annie, Dorrit og Jonas
1. Generalforsamling
Vi dropper generalforsamlingen og afholder ordinær generalforsamling i marts 2022, da
generalforsamling 2021 først ville kunne afholdes i august 2021.
2. Kontingent
Beløbet på 250kr i kontingent pr år fastholdes. Ved generalforsamling 2019 blev det drøftet at lade
det blive hævet, men pga. lave udgifter har det ikke været nødvendigt. Annette sender opkrævning
til de formodede medlemmer fra maillisten.
3. Arrangement om rute i Mogenstrup
Varny Mattson har skrevet til Finn vedr. arrangement om en rute i og ved Mogenstrup, som
indvies. Arrangementet er i efteråret. Finn sender mail rundt i bestyrelsen, så det bliver afklaret
hvilken type arrangement det er og om Mogenstrup LMK kan bidrage.
4. Status fra nedlukning og fremadrettede planer
Sommerarrangement: Søndag den 29.august 2021. Forslag om kanotur på Susåen. Grethe
kontakter Broby Kanoudlejning og undersøger om der er ledigt f.eks ved Strids Mølle og mod
Rådmandshaven. Tur på fire timer, f.eks. start kl. 9. Afslutning med frokost et sted i Næstved efter
kanotur, så vi eventuelt kun har lidt drikkelse og sødt med i kanoen.
Bad i hallen: Annie har undersøgt forholdene. Fra august måned kan vi komme i bad ved hallen
igen. Lukket i juli pga. Skolebørnenes sommerferie.
Tirsdagsløb i omegnen: Opstart af ture med start fra omegnen fra juli. Alle kan melde ind på et
mødested og en planlagt rute. Enten hver 14 dag eller hvis nogle melder ind.
5. Dogmeløb
27.juni, søndag. Harry har planlagt rute rundt om Næstved.
Juli, improviseret
August, lørdag 21.august, ledig.
September, ledig
9. Oktober, søndag. Fra Ganløse.
6. Planlægning af Crossløb i februar
Finn oplyser at Mogenstrup LMK har fået sidste cross cup løb i serie 2021\2022. Det afholdes den
sidste lørdag i februar, 27. Februar 2022.
Annie har booket fællessal og køkkenet på Rønnebækskolen, hvor der vil være samling og
præmieoverrækkelser mv.
7. Brøderupløbet 3.april 2022
Søndag.
8. Ny dato for bestyrelsesmøde
3.august 2021, kl.19:30 på Ryttervænget 11.

