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Referent: René 
 
Dagsorden: 

1. Kort præsentationsrunde 
2. Valg af referent og evt. ordstyrer 
3. Konstituering af bestyrelsen 
4. Godkendelse af referat fra GF (hvis det er udarbejdet) 
5. Status på nødtræning v. Mette og Pia 
6. Nye Covid-19 retningslinjer pr. d.d., Hvornår kan/skal vi vende tilbage til klassisk 

Valbyløbertræning? 
7. Opsamling på punkter fra generalforsamling 

a. Træningstidspunkter 
b. Sponsorer 

8. Status på hjemmesiden v. René 
9. Eventuelt - Næste møde 

 
 
AD. 1. Kort præsentationsrunde. 

Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv med valbyløber- anciennitet og 
løbeerfaring. 

    
AD. 2. Valg af referent og evt. Ordstyrer. 

René blev valgt til referent, ingen ordstyrer 
 

AD. 3. Konstituering af bestyrelsen. 
 Elisabeth er genvalgt til kassér, Pia blev genvalgt til formand. 
 
AD. 4. Godkendelse af referat fra GF. 

Da ikke alle har fået referatet på mail, sendes det rundt igen til alle i bestyrelsen. 
Herefter skal godkendelse samt evt. kommentarer sendes retur til Pia 
Ved endelig godkendelse sendes referatet ud i nyhedsbrev samt lægges på 
hjemmeside. 

 
AD. 5. Status på nødtræning v. Mette og Pia. 

Nødtræningen funger pt., der er stor opbakning. Mht. at samle 50 til fælles 
opvarmning så venter vi lige lidt endnu da der bl.a. stadig er 2 meters afstand.  
Træningskapacitet på Run for Fun fungerer OK som det er nu, trænerne siger til hvis 
det bliver for meget. Pia supplerer at vi må se på mere træningskapacitet hvis det 
bliver aktuelt. 

 
Mht. træneruddannelse: Pia orienterer, DGI har henvendt sig med 
træneruddannelse. Hvordan griber vi det an? Ingen konklusion pt., vi tager det op 
igen senere når Covid-19 er kommet mere under kontrol. Så kigger vi på nye 



potentielle trænere i klubben og uddannelse heraf samt uddannelse af eksisterende 
trænere. 

 
AD. 6. Nye Covid-19 retningslinjer pr. d.d., Hvornår kan/skal vi vende tilbage til klassisk 

Valbyløbertræning? 
Vi venter lidt med klassisk træning og kører videre med nødtræning. 
God løbe-skik blev vendt mht. at tage hensyn til folk vi løber forbi og at trænerne og 
medløber er gode til at annoncere herom samt at løbe 1 og 1. Vi kan godt blive bedre 
til bedre løbe-skik. Vi opfordrer trænerstaben til at ridse løberegler op hver gang ved 
opvarmning. 
Torsdagstræning fungerer fint. 

 
AD. 7. Opsamling på punkter fra generalforsamling. 
 a. Træningstidspunkter. 

Sara opsummerer mht. træningstidspunkt om torsdagen. Der er ikke nogen 
god løsning pt. 

 b. Sponsorer. 
Ricky opsummerer: Reklame fra virksomheder kunne tilføre nogle ekstra 
midler til klubben. Det blev diskuteret og det kan være et problematisk emne 
mht. f.eks. tryk på løbetøj da mange medlemmer ikke er interesseret i løbetøj 
med reklame. Vi har med succes før haft sponsorer der har sponsoreret 
produkter til konkurrencer og løb. Det er en bedre indgangsvinkel. 

 
AD. 8. Status på hjemmesiden v. René 

René orienterer: Alle syntes oplægget var et godt udgangspunkt at arbejde videre ud 
fra. René arbejder videre på den. Rikke vil supplere med identitet og tekster. 

 
 
AD. 9. Eventuelt - Næste møde 

Vedr. Etape KBH: Pia orienterer: Vi har valgt at takke nej til at hjælpe i 2021. Da vi 
ikke mener at det er forsvarligt jf. nuværende Covid-19 restriktioner. Kirsten og 
Christian, der har været faste tovholdere på Etape KBH, har derudover ytret 
bekymringer for ruten i Utterslev mose, da det er logistisk dårligt at komme til og fra 
området både for hjælper og deltager.  
Vi vil gerne hjælpe næste år. Pia og René sender mail med afbud for i år. 

 
Ved næste møde aftales sommerafslutningsløb for valbyløberne. 

  
 Næste møder: d. 12.05.21 - kl. 19 - Online 

d. 31.05.21 - kl. 19 – måske fysisk. 
 
 
 
 
 


