
Referat af bestyrelsesmøde den 12.oktober 2021 
Hos Jørgen 
 

1. Julefrokostløb, 27.november 2021 og efterfølgende julefrokost 
Kl. 14, da hallen lukker kl 16. Grete, Annie, Annette står for planlægning og mad. Der planlægges 
efter traditionel menu, som der var stemning for seneste kaffeaften. Festudvalget og Annette 
Larsen laver invitation. Pris 200kr. Annie, Jørgen, Grete, Dan og Dorrit. 
 

2. Planlægning af cross løb, 4.runde, 27.februar 2021 

Køkken, plantage, aula på Rønnebæk skole er bestilt.  
Jørgen orienterer når datoerne nærmer sig, og er tovholder på hvornår der køres. 
 

3. Vinterløb 

Lige uger fra Næstved hallen. 
Finn laver rute med mulighed for at korte af. Første løb er 2.november, uge 44. 
 

4. Klubaftener  
26.oktober 2021, Dorrit bager kage. 
November aflyses pga. Julefrokost. 
December aflyses pga. Juleløb. 
 

5. Juleløb og nytårsløb 

Juleløb afholdes 25. december, planlægning 

Kl. 10:00, gløgg. Jørgen sørger for æbleskiver. 
Dan spørger Tom om Gløgg. 
 

Nytårsløb afholdes 31.december, planlægning 

Kl. 10:00, champagne og kransekage. 
Annette og Finn sørger for kransekage. 
 

6. Evaluering af medlemsmøde 

Forløb fint i skolekøkkenet. Vi drøftede forskellige løb, tilmelding til cross løb, hvor klubben er vært 
ved det sidste. Broløb og halvmarathon, samt mulighed for fremtidige marathon i udlandet. Intet nyt 
medlemsmøde før generalforsamling til marts 2022. 
 

7. Oktober-arrangement i Dagli Brugsen 

Ikke stor opbakning fra klubben. Vi ser tiden an til næste år. 
 

8. Eventuel fællestur til udlandet 
Fra Medlemsmøde var der interesse. Budapest var der opbakning til pga. temperaturen på 
løbstidspunktet og prisniveau. Ingen dato endnu. Vi tager det op til medlemsmøde. 
 

9. Referater og udbredning af bestyrelsesarbejde til øvrige medlemmer 

Drøftelse af klubbens hjemmeside, facebook og om referater kan komme på facebook. Klubbens 
hjemmeside skal opdateres hurtigere, så referatet kan findes der. 
 

10. Lokalråd Fladså 

Mødet blev aflyst. Dan og Jørgen vil deltager når der planlægges et nyt. 
 

11. Generalforsamling  
Bliver afholdt tirsdag den 15.marts 2022. Aftales nærmere til næste bestyrelsesmøde. 
 

12. Eventuelt 
Annie deltager i arrangement om bevægelse i naturen, dybsø naturskole den 14.oktober 
 



Forening og fritidskonference, nyt liv i frivillighedens flamme, kl. 9-18, 30.oktober, lørdag 

Sidste tilmelding er fredag, 16.oktober 

 

13. Næste møde 

Torsdag den 13.januar 2022. Jonas afholder møde, 19:30 i Mogenstrup. 
 
/Jonas Christensen 

 


