
Referat Bestyrelsesmøde i Valbyløberne  
Tilstede: Rikke, René, Mette, Bente, Elisabeth, Pia.  
Afbud: Sarah  
 

1. Valg af referent. 
Pia blev enstemmigt valg til referent 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst.  
Små sproglige ændringer blev tilføjet referatet. 
 

3. Siden sidst 
a. Juleafslutning.  

Hyggeligt, alle deltagere virkede glade og tilfredse med arrangementet. Det var muligt at 
holde lokationen hemmelig for de fleste løbere. Budgettet blev overholdt og der var kolde 
drikkevarer i overskud.  

b. Sæsonopstart. 
Godt med flag så alle kunne se Valbyløbernes mødested. Der var flere fødselarer, der skulle 
fejres, og mængden af information fin. Vigtigt at vi holder fast i god og fælles velkomst. Vi 
har fået flere nye medlemmer, og flere var mødt op på årets første træningsdag.  
  

4. Kommende arrangementer 
a. Generalforsamling.  

Indkaldelse. Vi skal være opmærksom på om der kræves Coronapas. Vi skal have tilmelding 
til generalforsamling, så vi sikrer at det er betalende medlemmer, der dukker op.  
Elisabeth redegjorde for medlems-status.  
Elisabeth gennemgik regnskab for 2021. 
Kontingentet til DAF overvejes at afskaffe. Vi taler med Bibi om tidligere samarbejde med 
DAF. Det kan evt. medbringes til generalforsamlingen at vi har opsagt medlemskab og 
begrundelse herfor. Jf. bekymringsbrev fra landets løbeklubber.  
Forslag til budget blev gennemgået og diskuteret. 
Diskussion af kontingentstigning til 350kr/halvår. 

b. Hannover v. Bibi 
Bibi orienterede om status på tilmeldte til Hannover. Hvis hotellet skal afmeldes, skal det ske 
senest 2. marts ellers skal det fulde beløb betales. Hannoverudvalget skriver ud til de 
tilmeldte omkring afbestilling.  
Der er reserveret 5 bilpladser til færgen.  
Et stafethold er tilmeldt p.t. men ved flere tilmeldte til stafetholdet.  
Deadline for tilmelding er 2. februar.  
Hannover møde kl. 18.30 ½ time før generalforsamlingen aftales med Team Hannover.  

c. Trænerinspiration  
Pia kontakter Thomas for forslag og pris. 
  

5. Praktisk omkring Prøvehallen v. Bente 
Bente orienterede omkring lås, koder, dørstopper mm.  

6. Næste møde 

2. marts kl. 19.00 hos Pia.  

7. evt.  
 


