
  
 

BESTYRELSESMØDE 01. december 2021 
Tilstede: Elisabeth Kallermann, Bente Johansen, Rikke Laumann, Mette Kaarup Andersen, 
René Nørballe Olsen og Pia Tonnesen 
 
Referent: René 

 
1. Godkendelse af referat.  
2. Valg af referent 
3. Kort evaluering af afholdte arrangementer og møder 

a. Valbyløberfest v. Bente og festudvalg 
b. Valbyløberaften i CPH Run v. Mette 
c. Trænermøde v. Pia og Mette 
d. Velkomst, træning, fødselsdage mm. v. Alle 

4. Kommende aktiviteter og arrangementer 
a. Juleafslutning v. Pia og René 
b. Nytårssjov? v. Alle 
c. Hannover status  

https://www.marathon-hannover.de/dk/ 
Bibi og Pia har holdt møde ang. Hannover. Status på Hannover interesse fra 
trænermøde samt tovholdere. 
Erfaring fra tidligere. v. Elisabeth 

d. Generalforsamling. v. Pia og Elisabeth 
Dato, booke lokale, regnskab og budget, indkaldelse, tilmeldelse ForeningLet, bestille 
forplejning. 

5. Status på hjemmeside. v. René og Rikke 
6. Næste møde 
7. Evt. 

 
 
  

AD. 1. Godkendelse af referat. Se vedhæftede 
Referat er godkendt og ligges på hjemmeside 
 
AD. 2. Valg af referent 
René er referent 
 
AD. 3 Kort evaluering af afholdte arrangementer og møder 

a. Valbyløberfest v. Bente og festudvalg 
Fest afviklet med succes, buget overholdt med overskud i kassen 
 

b. Valbyløberaften i CPH Run v. Mette 
Overordnet god feedback, der havde været god betjening i butikken, god stemning og 
det gentages igen i det nye år. 
 

c. Trænermøde v. Pia og Mette 
Rigtig godt møde – Separat referat forelægger 
 

d. Velkomst, træning, fødselsdage mm. v. Alle 
Det kører som det skal pt. 
 
 
 



AD. 4. Kommende aktiviteter og arrangementer 
e. Juleafslutning v. Pia og René 

Afholdes 21 december, René finder indkøbsliste fra sidste år til Pia, Pia står for 
indkøb og det afholdes i hendes gård. 
 

f. Nytårssjov? v. Alle 
Evt. Nytårssjov er op til de enkelte træner på holdende. 
 

g. Hannover status  
https://www.marathon-hannover.de/dk/ 
Bibi og Pia har holdt møde ang. Hannover. Der er stor interesse fra trænermøde samt 
flere der ønsker at hjælpe. 
Fokusløb frem til løb iht. trænere, Bibi har reserveret hotel.  
Janne, Jeanette er medarrangør. 
Der kommer info med julehilsen. 
 

d. Generalforsamling. v. Pia og Elisabeth 
Generalforsamling afholdes d. 7 marts, der vil samtidig blive afholdt infoaften for 
Hannoverdeltagere. 
 

AD. 5. Status på hjemmeside. v. René og Rikke 
Hjemmeside er nede, der arbejdes på det. 
 
AD. 6. Næste møde 
19. januar ved René, Rødovre Port 38, 2610, Rødovre 
 
AD. 7. Evt. 
Ingen ting under evt. 
 


