
  

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. august 2017. 

Til stede var Henning Wagner, Per Edvardsen, Mona Carlsen Anny Jakobsen, Torben 

Jørgensen og Kirsten Andersen. 

Fraværende med anmeldt forfald: Freddy Holse 

 

Punkt 1 Godkendelse af referat fra 23. maj 
 Godkendt. 

 

Punkt 2 Økonomi, incl. budgetoverskridelse inventarkøb 
Iflg. Omdelte regnskabsoversigt er der indtægter for kr. 68.474 og udgifter for kr. 70.425. Der 

er brugt ca. kr. 2,000 mere end der er kommet ind. Forventninger til resten af året er, der 

kommer kr. 24.000 ind i kontingent for 2. halvår. Der kommer kr. 3.200 for udleje af materiel 

til skoler mm. Der indkommer kr. 10.000 i forbindelse med Hold Lolland Ren, og så forventes 

vor andel i oktoberfesten at blive kr. 25.000. Altså en indtægt resten af året på kr. 62.000. Vi 

må forvente, at vi kan holdeudgifterne på et sådant niveau, at der genereres at solidt 

overskud. 

Vi har budgeret med ar bruge kr. 16.000 på inventarkøb. Vi har brugt kr. 19.600. En 

overskridelse der skyldes køb af inderring i den retablerede kastegård. Vi havde aftalt med 

kommunen, at vi ville betale denne, hvis kommunen foretog renoveringen. 

Der forventes yderligere tilskud fra atletikskolen på. Ca.kr. 5.000. 

Budgetoverskridelsen er godkendt. 

 

Punkt 3 Kort evaluering af sommerens arrangementer 

 Skoleol 
Der er utilfredshed med den måde Stormarksskolen stiller med hold bestående af tre klasser 

slået sammen til et hold. Synes ikke fair. Mona bakkes op i, at de ikke skal med fremover på 

disse betingelser. Ellers tilfreds med resultatet økonomisk, samt tilfredshed med eksterne 

hjælpere. 

GoRun Naturlandet 
Det var langtfra en succes med kun 5 deltagere. Man mener, at kommunens arrangement 

stort set ikke var til stede. Bliver nok ikke gentaget næste år. 

 Pandekageløbet 
Forløb uden problemer. Overskud kr. kr. 6.100. Vi skal bestræbe os på at få flere børn med 

næste år. 

 Øst Kastemangekamp 
 Forløb så fint at vi er tilbudt DM i kastemangekamp 2018. Et tilbud, vi har taget imod. 

 Afholdes den 29-30 september 2018. 

 

 

Punkt 4 Pandekageløbet 2018, fastsætte af dato. 
 Dato fastsat til lørdag den 9. juni 2018. Planlægningen kører efter drejebogen.  

 



  

Punkt 5 Gaveregulativ. 
Et regulativ udarbejdes til næste møde. Tovholder Anny og Kirsten. Normann Jørgensen er 

fyldt 85 år i juli, vi mener at vi skylder ham en gave. HW sørger for ar få dette effektueret. 

 

Punkt 6 Spareforslag. Kan vi gøre transporten til Eremitageløbet billigere og 

anvende pengene bedre et andet sted i motionsafdelingen. 
 Det er undersøgt om vi kunne låne en bus hos Skørringe og så benytte Tom Olsen som 

chauffør. Der er grønt lys for at lånebussen, men en bestemmelse i Toms kørekort går, at han 

ikke må føre bilen.  Denne mulighed er derfor ikke aktuel. Det blev besluttet, at HW kontakter 

løberne fra Østofte ØGIF, om de vil være med til i fællesskab at leje en bus. 

  

Punkt 7 Eventuelt 
Kultur og Fritid oplyser, at alle frivillige folkeoplysende foreningen fremover kan tildeles 3 

arrangementer i en valgfri kommunal hal i kommunen. Forudsat, at den er ledig. Førhen var 

det kun 1. 

 

DGI og skolerne i Lolland kommune arrangerer kursus i opstart af trænerspirer. Deltager vi? 

Mener ikke det er i vor interesse. Vi får mere ud af kurser afholdt af DAF. 

 

Har fået en invitation fra Lolland kommune til temamøde med emnet Tag Hånd om Hinanden. 

Deltager vi? 

Ikke umiddelbar nogen interesse. 

 

DGI afholder foreningsaften for foreningerne på tværs den 21. august i Præstø. Vi har tilmeldt 

2 deltagere. Hvem tager med? 

 Per og Torben deltager. 

 

Vi har planlagt grisefest  med tilhørende arrangement den 9. september. Hvem tager hånd 

om det?  

Grisen er på plads. Det er en takkefest for alle hjælpere i årets løb, derfor skal det være gratis. 

Drikkevarer betales til cafeteriapriser. Anny laver et opslag med efterlysning af hjælpere mm. 

 

Vi må ikke glemme Skildpadden og årets olympianer.  

Taget til efterretning 

 

Hold Lolland Ren. Der er ikke helt hold på styringen.  

Bedre fast styring fremover 

 

Der er kommet en indbydelse til stiftende generalforsamlig for Maribohallernes S/I `s Venner 

den 22. august. Alle kan møde op og interesserede kan få de foreslåede vedtægter af HW. 

Taget til efterretning. 

 

Kirsten efterspørger om er er styr på Nørresø Rundt, idet det er samme dag som 

oktoberfesten. Der er styr på det. 

 



  

Kirsten, Torben og Per sørger for engagere 8 personer til at samle glasskår efter 

oktoberfesten. 

 

Mathias Jørgensen er udtaget til juniorlandsholdet i hammerkast. Deltagelsen koster kr. 2.500 

i egenbetaling, som betales af foreningen. Mona og Freddy vil lave et oplæg om økonomien 

for deltagelse i stævner, landsholdsdeltagelse samt deltagelse i talentudvikling i DAF. 

 

Mona har med succes lavet et begynderhold, som er sammenlagt med deltagerne i 

familieatletikken. 

 

 

 

Punkt 8 Fastsættelse af næste møde 
 Torsdag den 7. september 2017 ca. kl 19.00   
 

 

 

 

 
 


