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Referat af 

Bestyrelsesmøde 
Mandag d. 17. september 2018 kl. 19.00 – 21.00 i Nordpilen 

 
 

Kagemedbringer: Max 

Referent: Jørgen 

 
Afbud: Michael 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 
2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning fra sidste møde  

 

Jørgen er fortsat i gang med at opdatere velkomstbrev og vil rundsende det til 

kommentering inden næste bestyrelsesmøde. 

Michael har leveret et udkast til ”Mit første år i Om Roskilde” som nu er færdiggjort. 
Janne undersøger fortsat køb af en ”UPS”. 

 

 

3) Jubilæumsløb 2019 
 

Bestyrelsen overvejer, i forbindelse med klubbens 50-års jubilæum, at afholde dels en 

reception for kommune, naboklubber og samarbejdspartnere, en hverdagsaften, dels et 

jubilæumsløb (evt. med klubfest bagefter) på et andet tidspunkt. 
Caroline sonderer i Bredde- og Rekrutteringsudvalget om nogen har lyst til at "løbe med 

denne bold", dvs. ikke mindst at foreslå hvad vi vil arrangere, og få inviteret dem vi vil. 

 

 

4) Børneattester 
 

Vi skal igen afgive tro- og loveerklæring på at vi har børneattester. Det blev gennemgået 

hvem vi har attester for (der er tale om 6-7 klubmedlemmer), så p.t. er det OK. John 

informerer fremover Max, såfremt "nye voksne" kommer til at være en fast 
tilbagevendende "træner" (og derfor også bør have laver børneattester). 
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5) Reglementsændringer 

 

Janne, John og Michael har rundsendt kommentarer. Disse blev alle gennemgået ved 
mødet og der var opbakning til samtlige. Jørgens samler dem og mailer dem til Michael, 

således at han kan indsende dem, på klubbens vegne, senest den 30. september. 

 

 
6) SMUK 

 

Vores markedsføring kan givetvis forbedres - nok mest effektivt på Facebook, mere end 

trykte medier (såsom Roskilde Avis). 
 

Det blev drøftet om der måske kunne tiltrækkes flere løbere næste år, såfremt vi kan 

tilbyde flere distancer end 5 og 10 km. Bestyrelsens holdning er at det næppe vil øge 

deltagerantallet mærkbart med flere distancer (f.eks. 2½ km), men at vi måske i stedet 

bør reklamere mere for at man kan gå (og ikke kun løbe) 5 km. 
 

 

7) Nyt fra udvalgene 

 
Klubtur til Sverige, ca. 14 tilmeldte p.t. 

 

DM Nat, Michael er stævneleder og alt er p.t. OK. 

 
Klubfest 3. november, Bredde- og Rekrutteringsudvalget planlægger. Deltagere medbringer 

selv drikkevarer. 

 

Kurser for voksne begyndere, udskydes til næste møde (hvor også Michael vil deltage). 
 

 

8) Punkter til næste møde 

 

Ingen særlige punkter til næste bestyrelsesmøde blev aftalt. 
 

 

9) Eventuelt 

 
OK til John til indkøb af 5 fingerkompasser. 

 

Jørgen er – som sidste år - ansvarlig for RIU's DM-fest. 

 
Huer bliver anvendt som præmier til divisionsmatcher osv. 


