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Bestyrelsesmøde maj 2022                                         

tirsdag d. 10. maj kl. 19.00 

 

Afbud: 

Brød: NJ 

 Dagsorden Emne Status/beslutning, 

hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af 

referat  

& dagsorden. 

 Godkendt 

2. Meddelelser og 

orientering fra udvalg. 

Kort og skov: 

• Info Natura 2000 

(j.Blom) 

 

Træningsløb: 

 

Begynder og ungdom: 

 

Motionsløb: 

• Evaluering 

Kvindeløb 

 

Findes på Als Odde. Vi 

kan kun lave 

træningsløb i marts-

april. 

 

De første 3 træningsløb 

har været velbesøgt. 

 

KØ køber 50 stk. 

skærme á ca. 35 kr. 

Check om der er krog 

på. 

 

Indtil videre er der kun 

1 tilmeldt til første 

aften til 

begyndertræning. 

 

Tidtagningen flytter 

ned i det store telt i 

2023. Derved spares 

transport af 

eventvognen. 

Vi kører rene nettotider 

fremover. 

Gruppeopdelt men 

samlet start. 

Vi dropper 

lodtrækningspræmierne 
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fremadrettet – gælder 

og så Hadsundløbet. 

Startlister slås ikke op 

på tavlerne. 

Henrik spørger relevant 

person om deltagelse i 

stævneledelsen. 

Muncks eng er droppet 

som officiel parkering. 

 

3. Meddelelser og 

orientering fra 

funktioner. 

Faste poster: 

Materiel: 

Klubhus/hallen: 

• Evaluering af 

arbejdsdag 

Tøj: 

Løbstilmelder: 

Webmaster: 

IT: 

PR: 

Sponsor: 

Facebook: 

Klubture: 

Mariagerløberne: 

 

Henrik overtager de 

faste poster i Mariager 

Linddale trænger til x 

antal nye pæle. 

Jørgen undersøger 

muligheder for selv at 

lave nye skilte til Find-

Vej-skilte til de faste 

poster. 

Vi har fået ny 

klubprinter hos Blom. 

Der var 

klubhusoprydning 

lørdag d. 6. Der var 

tilpas antal hjælpere. 

Alle bør tjekke trimtex. 

No + noname for at 

tjekke hvad de har af 

jakker. Den gamle 

model er udgået. 

 

4. Kommende 

Arrangementer. 

Terminsliste: 

• Er der opdateringer 

Årshjul: 

• Er der opdateringer 

Skovtilladelse på plads 

til Nytårsløbet. 
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5. B-løb / 1. division 

Urehøj/Myrehøj 

3. sep. 2023 

Start planlægning. 

• Bemanding 

• Tidsplan 

• Øvrigt 

SL: JØ 

BL: HP 

BK: KØ  

SK: JSC 

 

6. Klubeftersyn Fastsættelse af dato. Tirsdag d. 11. oktober 

7. Webinar rekruttering 

Find vej dage 

JØ orienterer Jørgen orienterede 

8. Eventuelt.  Henrik og Iversen 

deltager i møde om 

hallens fremtid d. 30. 

maj. Gorm tilbød os 

sponsorat til WMOC. 

Vi takker nej. 

Jørgen orienterede om 

Go for O – køb 

overvejes 

 

Gæster:  

 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. juni 2022. kl. 19.00 


