Referat bestyrelsesmøde 25. august 2022 kl. 20:15
St. Lyngby IF Løb
Deltager: Jeanne, Danijela, Jens, Sanne, Michael og Christina
Afbud : Simone

1. Nyt siden sidst – sæsonen er kommet godt fra start med ca. 55 løbere tilmeldt, siden sidst har der
været afholdt LokalDysten som var en succes, Sankt Hans og Sportsdagen. Til sportsdagen var der
ikke det store fremmøde, der mødte ikke nogen op til løbesessionen. Vi deltog som hjælpere til
90’er festen, delte meninger, men vi forventer en pæn indtjening herfra til kassen.
2. Hjemmeside – Status, hjemmesiden er gået ”live” og klar til at blive opdateret. Vi er selv ansvarlige
for at holde løbe-delen ajour. Christina sender mail til Formanden, Peter Spangaard og får sendt
koderne til Jens, så han kan være den hjemmeside-ansvarlige
3. Nyt fra økonomi-ministeriet – vi laver kontingent opkrævning her omkring 1/9 - de løbere der er
tilmeldt men ikke er dukket op, fjerner Christina fra holdene så de ikke opkræves, men blot står
som medlemmer i MinForening. Christina og Danijela taler sammen, når der er klar til opkrævning.

4. Arrangementer / udvalg – dette punkt lader vi gå videre til næste gang hvor Simone er med, da hun
er den del af dette udvalg - angående efterårsaktiviteter aftale vi en fælles træning i St. Dyrehave,
Stjernen d. 30.10.22 for alle hold, herudover bliver der juleløb og nytårsløb som vanligt.
5. Sponsorer /tøj – vi aftalt én årlig bestilling, Jeanne og Danijela er primus motor på at holde fast i
sponsorer og bestilling, ansvarlige for at hente hjælp hvis der skal bruges flere til opgaven. Vi
snakkede om at nye medlemmer skulle have mulighed for at få en gratis T-shirt.
6. Evt.
-

Danijela

Fælles bestyrelsesmøde søndag 28.08 kl. 10-12
Aktiv fest 5. november – der mangler hjælpere til denne fest. Christina
laver begivenhed på Facebook og søger efter hjælpere.
Skal vi have en årets løber igen ? vi snakkede om en evt. vandrepokal og
eventuelle kandidater til årets løber, denne bliver afsløret til aktivfesten 5.
november.
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