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Bestyrelsesmøde marts 2022                                         

tirsdag d. 1. marts kl. 19.00 

 

Afbud: 

Brød: NJ 

 Dagsorden Emne Status/beslutning, 

hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af 

referat og 

dagsorden. 

 Godkendt 

2. Korte meddelelser og 

orientering fra 

udvalg. 

Kort og skov: 

Træningsløb: 

Begynder og ungdom: 

Kommende- 

Arrangementer: 

 

Blom lover at de nye 

skærme er lavet og 

klar til 2. april 

Vi tilbyder at lave 1. 

division i Uhrehøj 3. 

september 2023 

3. Korte meddelelser og 

orientering fra 

funktioner. 

Faste poster: 

Materiel: 

Tøj: 

Løbstilmelder: 

Webmaster: 

IT: 

PR: 

Sponsor: 

Facebook: 

Klubture: 

Mariagerløberne: 

Klubhus/hallen: 

Post og sten ved 

Mariagerhallen 

flyttes 10 meter 

opad skrænten 

Posten ved det 

gamle 

alderdomshjem 

flyttes samtidigt 

med posterne i 

Mosely. 

Der er ved at være 

få klubjakker. Der 

laves ny bestilling 

hos Trimtex. KØ 

Vi har fået 3.500 kr. 

fra OK-benzin 
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4. Kommende 

Arrangementer. 

Terminsliste: 

 

Øvrige aktiviteter: 

• Klubeftersyn 

• Oprydning 

klublokale/ 

container 

Se punkt 2 

 

 

Efter problemer med 

at finde dato i 

sæsonen, flyttes 

arrangementet til 

november. 

 

Lørdag d. 7. maj kl. 

09.00. Vi starter 

med kaffe og 

rundstykker. Ingen 

tilmelding. 

 

5. Beauté Pacifique 
kvindeløb. 

Status. Vi mangler stadig 

tilladelse fra 

kommunen til 

afholdelse af løbet. 

Sponsorer er på 

plads 

Der er p.t. 950 

tilmeldte 

6. Mariagerløbet. Status. Mariagerløberne 

inviteres til mødet i 

april. 12. april 

7. Årshjul. Opdatering og tilføjelser af 

opgaver. 

Årshjulet blev 

opdateret 

8. Udkast til ny 

stævnereglement. 

Udarbejdelse af 

kommentarer –    deadline 

1. maj. 

    Jagtstart? 

    Børnebane? 

     Væske? 
     Resultatliste i målområde? 
     Øvrigt? 

 

 

Vi anmoder om at 

arrangørerne selv 

bestemmer 

rækkefølgen af 

jagtstart/ikke 

kvalificerede løbere 
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9. Klublokale. Ønsker, plan, 

lobbyarbejde. 

Vores aftale udløber 

ved udgangen af 

2023. 

Vi afventer 

sitiuationen. 

 

10. Infopakker til 

potentielle 

medlemmer. 

Pakning af kuverter m. 

informationsmateriale. 

(J. Blom) 

 

 

Udsat 

11. Eventuelt. NordJysk 2 dg. 

• Telt, klubstander, 

andet 

Det er op til 

deltagerne at 

medbringe telt. 

Vi bør overveje at 

faste (flittige) 

personer har telt 

med hjem 

 

Niels J. Iversen er 

blevet udnævnt til 

kommunens grønne 

råd. 

 

 

Gæster:  

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. april 2022. kl. 19.00 

Derefter 10. maj 


