
Bestyrelsesmøde d. 6. november 2018 kl. 19.00 
Hos Per, Hesselvangen 3, Ganløse 
 
 
 
 
 
Referat 
 
 
 
1) Valg af referent. 

Per blev valgt 
 

2) Godkendelse af referat. 
Godkendt 

 
3) Nærmeste fremtid: 
 

1: Divimatch – finale om oprykning 
Som bekendt rykkede vi ikke op. 
Vi talte om at finde mindst et løb mere med en samlet klubkonkurrence som kunne 
samle mange deltagere. Muligvis opfordre andre klubber som f.eks. Kildeholm til at 
dyste mod os. 

2: Juleløb 27/12-2018 
3: Triangelmatch 2019 vi arrangerer 

Søren eller Kirsten tager kontakt til Tisvilde med henblik på at købe et løb af dem. 
4: Stævne 2019, 13/10 Store Hareskov. 
 

4) Aktivitetslisten 2019 
Jesper beder Kirsten undersøge muligheden for at få besøg i klubben af en eliteløber 
 

5) Træning for børn og unge, oplæg til nuværende børn – U1 kurser 
Vi talte her om at benytte Hillerøds tilbud om at komme derop og deltage i deres børnetræ-
ning. 
 
Per redegjorde for Skovcup som er i krise og sikkert enten vil stoppe helt eller fortsætte i en 
mindre udgave. Vi besluttede at deltage i foråret hvor vi har fået tildelt 22 maj 2019.  
Vores løb skal så i højere grad bruges til promovering af klubben og forsøge at få flere ung-
domsløbere.  

 
6) Pointløb – prissætning 

Grundlæggende skal prissætning afspejle klubbens ønske om at skaffe medlemmer mere end 
at tjene penge.  
Der blev besluttet en grundpris på 500 kr. Dette er inklusiv 5 personer. Herudover 50 kr. pr. 
person 

 
7) Afviklede arrangementer: 

 
1: Klubaften 13/9 
2: Stævnet 14/10 

Oven på de problemer der opstod i beregningen i år er det besluttet at overgå til sy-
stemet MEOS. Det skal der så øves på til vores klubløb i løbet af året. 

 



 
8) Opfølgning  

Dankort til klubben som kan anvendes sammen med mobilepay. 
Klubben har nu et 5-cifret mobilepay nummer med logo. Vi har ikke fået lavet et dankort da vi 
ikke ser behov for det. 
 
Indberetning til kommunen – afsluttet 
Funktionslisten – revideret fremlægges 
 

9) Diverse. 
 
1: 2 billetter til Sport 2018 i Herning 

Ingen var interesseret. 
2: Omkodning af brikker til hallen+cafeteriet 

Det blev besluttet at alle brikker skal kodes om til at kunne åbne cafeteriet. Dette kan 
ske administrativt i systemet uden at alle brikker skal indsamles. 

3: Åbne baner – brikaflæsning ved tilmelding på dagen 
 Det skal der arbejdes med frem til næste kredsløb. 

 
10) Næste møde 

Bliver 22 januar hos Michael 
 
11) Eventuelt 


