
Referat fra Valbyløbernes bestyrelsesmøde onsdag d. 12. maj 2021  
Referent: Pia 

1. Referat fra Prøvehallens brugermøde v. Bente 
a. Adgang til toiletterne o.k. 
b. Skab på 2. sal? 
c. Koden til Prøvehallen skal helst kun være til udvalgte personer. Koden gælder til alle dør-

koderne.  
d. Valby kulturdage 3.-4. september, mulighed for at promovere løbeklubben og søge midler 

til deltagelse inde 15/7. Teater V har også jubilæum 3.-4. sep. 
e. Afspritning efter brug. 
f. Ansøgning til brugermidler skal sendes til Kirstine og prioriteres på næste brugermøde 12. 

oktober. 

Bente deltager til næste brugermøde.  

2. Status på træningen.  
a. Godt med fælles velkomst og opvarmning 
b. Det skal være tydeligt hvem der er træner og præsentere. Det kunne være godt med 

træner T-shirt. Mette undersøger muligheder for T-shirt med trænertryk.  
c. Nye medlemmer  

 
3. Plan for opvarmning.  

a. Pia sender opvarmningsplan som google docs som alle trænere og medlemmer fra 
bestyrelsen kan skrive sig på.   
 

4. Sommerafslutning d. 26. juni med løb.   
a. Invitation med ’foto’ af rute og mødested. Ricky laver udkast til invitation.  
b. Rute på 5 km. der kan gå eller løbes max. 2 gange.  
c. Løb kl. 10.00  
d. Tilmelding via Forening Let. Elisabeth sætter tilmeldingslink op på ForeningLet og René 

sætter link på hjemmesiden. Tilmelding til løb og tilmelding uden løb så vi ved hvor meget 
forplejning.   

e. Bente og Rikke undersøger tid-tagning og registrering.  
f. Mette, Ricky og Rikke forsøger at få sponsor-gaver til løbet.   
g. Forplejning, sandwich, øl, vand, (Frugt og vand fra Rema) Rikke sørger for sandwich, øl og 

vand.  Sarah sørger for bord, affaldssække mm. fra garagen.  
h. Årets Valbyløber. Der skal vælges én årets Valbyløber. Bente sørger for vandrepokal.  

Udvalg: Janne, Lene og Erik.  
Elisabeth laver mailadresse hvor indstillinger skal sendes til.  

i. Vi hjælpes ad med rydde op.  
 

5. Næste møde. 
31. maj kl. 19.00 -21.30 hos Sarah, Ingerslevsgade 158 2. sal, Olsen Bech Johansen.  

6. Evt.  


