
Referat Bestyrelsesmøde Valbyløberne onsdag d. 13. oktober 2021 
Deltagere: Elisabeth, Bente, René, Mette og Pia 
Afbud: Rikke, Sarah og Ricky 
 
Ricky har meddelt at han trækker sig som suppleant til Valbyløbernes bestyrelse da han ikke synes han kan 
finde tid til bestyrelsesarbejdet i en travl hverdag.  
 

1. Godkendelse af referat(er). Se vedhæftede 
Referat blev godkendt uden bemærkninger 

2. Valg af referent 
Pia blev valgt til referent  

3. Kort evaluering af afholdte arrangementer 
a. Cph Half v. René 

Alt gik godt og der var stor taknemmelighed for at René blev og passede på Valbyløbernes 
bagage. Mødestedet fungerede fint og kan anbefales til næste gang.  

b. Eremitage v. Mette 
Der var fælles togtransport fra Valby st. hvilket fungerede fint. Flaget stod ved målområdet. 
Det var et godt løb med god stemning og 17 Valbyløbere deltog.  

c. Velkomst, træning, fødselsdage mm. v. Alle 
Bente har sørget for fødselsdagskort mm., men vi mangler at få afsat et par 
lykønskningskort. 
Velkomst kunne evt. overdrages til opvarmer eller uddelegeres til bestyrelsen. Turnus for 
velkomst skal tages op på næste trænermøde.  

4. Kommende aktiviteter og arrangementer 
a. Status på Jubilæumsfest v. Bente  

Videre arbejde og opgaver v. festudvalget 
Festudvalget bestående af Bente, Mette og Rikke arbejder videre med at få alle festlige 
indslag kordineret.  

b. Valbyløberaften i Cph Run v. Pia og Mette 
Tirsdag d. 26. oktober forslår.  
Sende gavekort pr. mail til Bente.  
Mette undersøger videre med julegave til trænerne.  
Elisabeth undersøger udgift til tryk. 

c. Hannover status  
https://www.marathon-hannover.de/dk/ 
Bibi bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde hvor vi kan aftale nærmere omkring 
planlægning af turen.  

d. Juleafslutning v. Pia og René 
e. Nytårs-sjov? 

Vi holder muligheden åben.  
f. Trænermøde v. Mette og Pia 

Møde i december Pia sender doodle ud til trænerne. 
5. Status på hjemmeside. v. René  

René har levet flere opdateringer på hjemmesiden og vi skal sende foto og info videre.  
6. Næste møde 

Onsdag d. 1. dec. kl. 19.00 
7. Evt.  

 
Glæder mig til vi ses! 
Kh 
Pia 
 


