
Referat af bestyrelsesmøde den 6. februar 2018. 

 

Punkt 1 Konstituering 
 Bestyrelsen. 

 Formand: Henning Wagner  (valgt 2017 for en toårig periode) 

 Næstformand: Per Edvardsen (valgt i 2018 for en toårig periode) 

 Sekretær: Anny Jakobsen,(valgt 2017 for en toårig periode) 

 Medlem: Mona Carlsen (valgt i 2018 for en toårig periode 

 Medlem: Torben Jørgensen (valgt for en toårig periode i 2018) 

 Suppleanter: Freddy Holse og Mathias Jørgensen. Valgt for en etårig periode. 

 

 Økonomiudvalg 

 Henning Wagner, Anny Jakobsen, Marianne Rasmussen 

  

 Ungdomsudvalg 

 Mona Carlsen, Mathias Jørgensen, Micki Borgen (hvis han accepterer) 

 

 Motionsudvalg 

 Per Edvardsen, Torben Jørgensen, Marianne Rasmussen 

  

 Masterudvalg – incl senior 

 Varetages af ungdomsudvalget.  

 

 Statistikudvalg 

 Mona Carlsen. 

 

Punkt 2 Indkøb. 
 Der skal tages stilling til om vi skal investere i en vægt til den lovpligtige vejning af 

 atletikredskaber ved stævner. 

 Bevilget. 

 

 Stillingtagen til indbøb af en printer, som vi skal have stående i klublokalet 

 Bevilget.  

 

Punkt 3 Pandekageløbet 
 Det indstilles, at Pandekageløbet udvides til også at indeholde et halvmaratonløb. Ruten skal 

derfor opmåles til 5.274,38 km., som skal gennemløbes fire gange på halvmaratondistencen, 

to gange på 10 km-distancen og en gang på 5 km-distancen. Hertil komme børneløbet. 

 Damer + Herrer – 10.548,76 km. 

 Damer + Herrer – 5.274,38 km. 

 Damer + Herrer – 21.097,52, km. 

 Rasmus Klump – 2 km. 

 Gang-hold – 2 km. + 5.274,38 km. (ingen vinder præmier) 

 



Punkt 4 Skrivelser fra Jørgen Plamboeck   
 Drøftet i bestyrelsen. Bestyrelsen er enige i at sagen er behandlet korrekt.  

 Mona vil udfærdige et svar til Jørgen.  

 

Punkt 5  Eventuelt 

 MC: Der har været afholdt østmesterskab indendørs. 9 medaljer vundet. 

 Skal også med til DM indendørs. Overnatter på vandrehjem. 

 Mathias:Der mangler lys ved Kastegården m.m. Mathias undersøger, hvad det evt vil koste. 

 MJ: Evt bord eller lignende i redskabsrummet. Mathias og Dren  

 AJ har lavet opslag om motionsløb om Sdr. Sø, med efterfølgende spisning. 

 HW: foreslår at trænerne bliver gjort kontingentfri.  

 MC: 2/3 prisuddeling i Horslunde. Mona indstiller flere af klubbens medlemmer. 

 

Punkt 6  Næste møde 

 Næste møde 10. april 2018 kl. 19.00. (Mona skal komme 18.50) 

  
 

  


