
Referat bestyrelsesmøde 17. marts 2022 kl. 20:00 

St. Lyngby IF Løb 

 

Tilstede: Jens, Danijela, Michael, Christina, Jeanne. 

Referant: Simone. 

Afbud: Sanne  

 

 

1. Status siden sidst 

a. Vi er kommet godt i gang og mange nye ideer og projekter 
 

2. Hjemmeside  

 

a. Ansvarlig 

Jeanette (fra løbeklubben) og Thomas Wegener er ansvarlige for hjemmesiden i 
Idræstforeningen, Jens Kjærulff er løbeklubbens hjemmesideansvarlig og får en 
kode af Christina. Der skal ligge holdbeskrivelse, tilmeldingslink mm. 

 

b. Opstart /opdatering 

  

3. Nyt fra økonomi-ministeriet 

a. Medlemsregistrering  

b. MinForening 

c. Dataimput 

Danijela og Christina har været med til møde omkring “MinForening” ift. 
medlemsregistrering og kontigent. Så vidt Christina har forstået kan løbere også 
tilmelde sig midt inde i sæsonen, det virker let..  løbeprogrammer kan også ligges ind, 
det er en app og er gratis.. :-) Vi arbejder på at rulle det ud over de næste par måneder. 
Deadline 1/6. Jens hjælper Danijela med at få medlemslisterne ind i appen. Løbere i 
klubben må allerede gerne nu downloade appen MinForening og finde St. Lyngby IF 
Løb.  

 

4. Arrangementer / udvalg 

a. LokalDysten, status fra CK  (CK + ?? ) 



Lokaldysten status: Christina har haft besøg af DGI og kigget på ruter til 10/6 kkl.17-
19 og ruterne er optegnet og klar. Løberuterne er på boldbanerne og cykelruten 
bliver til Meløse og rundt. Arrangementer vare 2 timer. Christina har søgt 
Nordeafonden og søgt 10.000 + at vi kunne give deltagerne en t-shirt. Vi fik endnu 
en fond. Michael hjælper Christina. Vennerne vil låne os pølsevognen, vi må selv 
handle ind og sælge. Superbrugsen sponserer vand og frugt. Løberen kommer også 
ud med lodtrækningspræmier, flag mm. Vi skal undersøge om lokale sponsorer vil 
donere et gavekort, kurv eller lign. Jeanne foreslår de andre grene i foreningen 
kigger forbi og laver reklamer for skydning, gymnastik, fodbold mm.   

 

b. Marathon-uge, nytår, juleløb osv. + andre sociale arrangementer, fællestræninger 

Årshjul - begivenheder på FB. Marathon-uge, nytårsløb, sociale arrangementer, 
fællestræninger. Simone er tovholder. Og finder hjælp blandt løberne. 
 

 

5. Sponsorer /tøj 

Vi planægger 2 årlige bestillinger og sponsorere-rabat én gang årligt. Vi spørger 
Stine om hun igen vil hjælpe til med sponsorer og tøj. Jeanne arbejder på nye 
sponsorer.  

 

 

6. Evt.  

a. Husk løbevennerne på at skrive ud når de løber.  
b. STYRKETRÆNING: Simone tilbyder mandags styrketræning for løbere udendørs fra 

17-18 efter påske i 8 uger. For alle løbere i klubben. 
c. BUDGET: Jeanne spørger indtil om der er lavet budget for løbeklubben. Nyt pkt. til 

næste møde. 
 

Næste møde: 19/5 kl.20 efter løbetræning. Jeanne er en måske. Næste gang  

 

 

 

 

 

 


