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Bestyrelsesmøde juni 2022                                         

tirsdag d. 14. juni kl. 19.00 

 

Afbud: NJ og j. Blom 

Brød: JØ 

 Dagsorden Emne Status/beslutning, 

hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af referat  

& dagsorden. 

 Godkendt 

2. Meddelelser og 

orientering fra udvalg. 

Kort og skov: 

Træningsløb: 

Begynder og ungdom: 

Motionsløb: 

● Mariagerløbet 

Evaluering 

● Kvindeløb 

Lodtrækningspræmier 

Sødringholm bliver 

udvidet. Positiv 

kontakt med 

skovejer. 

Alle løb har været 

velbesøgte. 

5 nye medlemmer 

Tidtagningen stod 

under vand, men alle 

fik deres tid. 

185 deltagere. 

For eftertiden vil der 

ikke være 

lodtrækningspræmier 

til Kvindeløbet 

 

3. Meddelelser og 

orientering fra 

funktioner. 

Faste poster: 

Materiel: 

Klubhus/hallen: 

Tøj: 

Løbstilmelder: 

Webmaster: 

IT: 

PR: 

Sponsor: 

Facebook: 

Klubture: 

Mariagerløberne: 

 

3 poster i Mosely er 

flyttet syd for vejen 

til Præsteskoven. 

Jørgen Ø har fundet 

et sted hvor vi kan få 

printet mærkater til 

pælene. 

Der er indkøbt 50 

nye skærme. Disse + 

de 30 bedste af de 

gamle pakkes og 

bruges til stævner. 

Der skal udarbejdes 
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opdateret materiel-

liste. 

Iversen og Henrik 

har deltaget i møde 

om hallens fremtid. 

Der ansættes ny 

halinspektør. Hallen 

vil gerne udvide 

motionsrummet. Vi 

afventer vores 

fremtid i klublokalet. 

Der vil komme 

bindende tilmelding 

til Sverigesturen til 

august 

4. Kommende 

Arrangementer. 

Terminsliste: 

● Er der opdateringer 

● Nordkreds terminsliste 

● Langtidsplan 

Årshjul: 

● Er der opdateringer 

Vi lægger billet ind 

på DM-hold 2026  

 

 

 

Ingen opdateringer 

5. Hadsundløbet Opstart planlægning 

(Jens Chr. / Erik) 

Løbet er 

offentliggjort og de 

første 6 personer er 

tilmeldt. 

Keld Ø efterlyser 

frivillige efter 

sommerferien. 

6. Klubledermøde 

Nordkredsen 

Orientering fra Møde 

(NJ / JØ) 

Orientering 

7. Klubeftersyn Emner DOFs klubkonsulent 

inviteres. 

Medlemmer 

opfordres til input om 

ønsker til klubben. 

Punktet gentages til 

august. 

9. Eventuelt.  Kommunens 

idrætskonsulent 
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inviteres til et 

bestyrelsesmøde. 

Vi prøver GoForO til 

divisionsløbet i 2023. 

 

Gæster:  

 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. august 2022. kl. 19.00 


