
Formanden 

04. juni 2014 
 

Referat af bestyrelsesmøde 

tirsdag den 3. juni 2014. 

Til stede: Ib P. Jensen, Bente Ambus, John Agertoft, Karsten Sigfridsson og  

Gert P. Kristensen. 

Fraværende: John Hansen. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde, 

2. Feed back på Klubtur til Zen Garden og Dianalund Turen, 

3. Hvordan kan vi optimere medlemmernes deltagelse i …..? 

4. Nyt tøj 2015 – 2017, 

5. Sponsorer 2015 – 2017, 

6. Madpakketuren! Et medlemsforslag: Haraldsted sø, + et forslag på at bringe 

formanden i total ”NEDTUR” ;-))!!!!! 

7. BE medlemmernes indlæg….. 

8. Eventuelt. 

 

Forud for mødet tilføjede formanden et nyt pkt. 7.a: 

7.a. Evt. grill afslutning på foråret???? 
 

 

Referat: 

ad pkt. 1: i. a. b. 
 
ad pkt. 2: Formanden refererede fra henholdsvis klubturen til Zen Garden ved Vedde og 

Dianalundturen til Ejby havn. Det er bestyrelsens opfattelse, at begge ture var 
succesfulde, og at de deltagende medlemmer havde gode oplevelser. Dels 
oplevelsen af den fantastiske have ved Vedde, hvor Rhododendron stod i fuldt 
flor, og dels turen til Ejby, hvor vi som vanligt blev serviceret med 
Dianalundpigernes lækkerier. Begge arrangementer ”kalder” på gentagelse næste 
år. 

 
ad pkt. 3: Bestyrelsen debatterede emnet og fandt generelt fornuftige og forståelige 

forklaringer på et – til tider – lavt antal deltagere ved klubbens normale 
aktiviteter, herunder onsdags og søndags træninger.  Fra klubbens eget 
Storebæltsløb er der diverse arrangementer rundt i nærområdet, hvor klubbens 
medlemmer deltager i motionsløb. Et stort antal af medlemmerne er i gang med 
forberedelse til næste års Paris – Brest, og af den årsag deltager de samme i de 
af Gert arrangerede fælles træninger og Brevets. 
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 De nævnte forklaringer skal imidlertid ikke afholde os fra at ønske/håbe, at der 
fremadrettet møder flere medlemmer til samlingerne. 

 
ad pkt. 4: Nyt klubtøj for perioden 2015 – 2017. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er 

stor tilfredshed med den kollektion, som medlemmerne er udstyret med i 
indeværende periode, og derfor planlægges derfor på at videreføre samme 
kollektion til næste periode. Vi vil imidlertid undersøge muligheden for at tilkøbe 
Bib shorts af en højere kvalitet. 

 
ad pkt. 5: Formanden påbegynder at lave aftaler med klubbens sponsorer med henblik på at 

videreføre det gode samarbejde, som klubben har haft indeværende tre års 
periode. 

 
ad pkt. 6: Madpakketuren er planlagt til søndag den 29. juni, og den går til Haraldsted Sø, 

hvor der er bænke og toiletforhold. Bestyrelsen forsøger at lave aftale om 
transport af madpakker m.v. til søen. 

 
ad pkt. 7: Gert orienterede om, at han har – og fortsætter at planlægge træning til Pris – 

Brest 2015 på dage, hvor det ikke berører klubbens andre aktiviteter. 
 
ad pkt. 7a: Efter forslag fra et medlem debatterede bestyrelsen at arrangere en Grill 

spisning i tilknytning til klubhuset inden ferien. Det viser sig desværre lidt 
problematisk at indpasse et sådan arrangement før sidst i august, og bestyrelsen 
har derfor besluttet at tage emnet op så betids, at arrangementet kan 
planlægges til søndag den 31. august. 

 
ad pkt. 8: Ingen indlæg. 
 
 
Efter bestyrelsesmødet orienterede formanden de fremmødte medlemmer om ovenstående, 
og derefter blev der serveret kold kartoffelsalat, pølser og drikke til de 26 fremmødte 
medlemmer. 
 
Formanden ønskede alle en god ferie. 
 
Referent 

Ib P. Jensen 

 
 

 


