
Referat fra Valbyløbernes bestyrelsesmøde onsdag d. 15. sep. 2021 kl. 19.00-21.30 
Deltagere: Rikke, Elisabeth, René, Mette, Bente og Pia 

Afbud: Ricky og Sarah 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst 

Referat skal genudsendes før godkendelse. 

Dagsorden blev godkendt. 

2. Status på opgaver 
a. René sørger for Valbyløber samlingssted til Cph Half. René laver opslag med bringer flag 

mm.  
b. Mette og Rikke sørger for Valbyløber samlingssted til Eremitageløb. Mette tilbyder også 

hentning af nummer T-shirt mm.   
c. Yoga for Valbyløbere er afviklet og der har været god deltagelse.  
d. Torsdagstræning er tilbage og der er fint fremmøde 
e. Kommende aktiviteter 

 
3. Budget status  

a. Elisabeth gennemgang af budget  
Elisabeth gennemgik hvilke principper og råderum vi som bestyrelse har. På 
generalforsamling blev der godkendt et budget, som vi skal holde os indenfor. Derefter en 
gennemgang af følgende pkt.  

i. Driftregnskab og balance  
ii. Fremadrette skal der budgetteres med udgifter til vedligehold af hjemmeside 

iii. Budget – Valbyløberfest  
iv. Juleafslutning  

4. Valbyløberfest 
a. Dato for fest bliver 20. november.   

Bente er tovholder på festen. Pia og Bente ser lokaler samt laver nærmere aftale med Trine 
omkring festen.  
3-retters menu. Øl, vin og vand til maden. Fri bar med traditionelle drinks indtil kl. 02.00 
Pia kontakter Zahles husorkester for pris mm.  
Når der er overblik over alle udgifter, kan vi beslutte pris på egenbetaling.  
Rikke og Mette laver invitation. Elisabeth sætter ForeningLet system op til tilmelding og 
betaling. René laver link til hjemmeside når det er klar.  
 

5. Hjemmeside 
Vi vil gere have nogle nye billeder til hjemmesiden. Pia skriver ud om store-medalje-foto.  

a. Mette skriver til alle trænere om trænerfoto.  
b. Vi har brug for hjælp til revision af hjemmesiden med ny ’skabelon’. Rikke indhenter tilbud 

på hjemmeside. 
c. Nedsætte udvalg til videre arbejde med hjemmesiden.  
d. René tager foto tirsdag som kan bruges på den nye hjemmeside.  
e. Når hjemmesiden er opdateret så udfaser vi nyhedsbrevene.  

 



6. We walk 
a. Gengangerne står for We Walk arrangement i uge 41. Pia skriver og aftaler nærmere med 

Erik og Kirsten. Vi vil gerne tilbyde forplejning hvis der er interesse for det.  
b. Erik laver opslag og tilmelder arrangementet det nationale We Walk.  

 
7. Prøvehallen  

a. Vi skal minde hinanden og trænerne om at vi ikke kan benytte prøvehallens foyer i 
forbindelse med det kommende kommunevalg i november.  
 

8. Næste møde  
a. Onsdag d. 13. oktober kl. 19.00 hos Bente 

 


