Bestyrelsesmøde SAS løbeklub 25. november 2011.
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Spørgsmål til SAS løbeklub
Vi har i SAS-huset og på Hedegårdsvej haft løbeinstruktører fra fitness.dk ude og lave noget gratis
løbetræning for SAS medarbejdere. mange har været positive stemt overfor dette, og vi forsøger nu at finde
ud af om det kan fortsætte i en eller anden dimension. SAS har ikke umiddelbart midler til at leje eksterne
instruktører, men henviser til SAS løbeklub. Jeg har set på jeres hjemmeside, men har fornemmelsen af at det
i SAS løbeklub mest drejer sig om tilmelding til løbearrangementer og i mindre grad om fælles løbetræning. Er
dette korrekt, eller kan SAS løbeklub forestå fælles løbetræningen?
Løbsudvalget for 2012; fordeling af løb og hvilket løb skal vi have på hjemmesiden?
Hjemmesiden; Hvad kan vi gøre så den virker bedre?
Dato for generalforsamling 2012?
Tilskud til diverse løb, skal det sættes op?
En eller flere web-redaktører der fylder indhold på og opdaterer med resultater osv. Jane vil ikke være den
eneste; men vil gerne vise andre hvordan man gør.
Jimmy har nævnte nogen om eksterne der gerne vil være medlemmer, Hvordan vi skal forholde os til dem?
Evt.:
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Det koster 800 kr. pr. gang, og man skal binde sig for 4 – 6 gange.
Dem som stod for det i SAS regi, må stå for det igen. Alle som deltager i løbet med instruktøren, SKAL være
medlem af SAS løbeklub. Jane kontakter Jean, og hører om de er interesseret i et møde med løbeklubben, for
at lave nogen retningslinjer for deltagelse. Anne og Jane deltager i mødet.
Løbsudvalget må selv byde ind på de løb de vil stå for. Løbsudvalget skal også melde tilbage med resultatlister
efter løbet, så de kan ligges på hjemmesiden. De skal også kontakte tilmeldte løbere som ikke deltager, og få
dem til at tilbagebetale tilmeldingsgebyr. Løbeklubben dækker ikke direkte støtteløb!. Speciel løb er
selvbetjening.
Vi vil gerne have en hjemmeside der er nem at håndtere. Evt. udseende som den gamle, og
opdateringsmuligheder som den nye. Vi skal være sikre på, at der står de samme informationer på alle sider.
F. eks tilskud fra klubben til løb, skal være den samme alle steder på hjemmesiden. Kenneth Sylvester vil
gerne hjælpe med opdatering af hjemmesiden. Hvis teknikken er i orden kunne vi måske få en skoleelev til at
opdatere. Bestyrelsen skal nærlæse hjemmesiden til næste bestyrelsesmøde, for at finde eventuelle fejl og
mangler.
Generalforsamling i SAS løbeklub 2012, bliver den 8. marts, kl. 17, i SAS klubben. Jane reserverer lokaler, og
bestiller mad, når vi kender deltagerantallet.
Det må være noget der besluttes på en generalforsamling. Bestyrelsen udarbejder et forslag.
Løbsudvalget skal følge deres løb til dørs. Hvis de samler resultaterne fra løbet, og sender dem til Leif, vil han
gerne ligge det på hjemmesiden. Løb man selv melder sig til, vil ikke få lagt resultater på vores hjemmeside.
De må findes på arrangerende klubbers hjemmeside.
Vi når snart max grænsen. Skal der være visse kriterier for at blive medlem af SAS løbeklub?. Det skal op til
generalforsamlingen, om hvilke kriterier der skal være for at blive medlem. Jimmy vil spørge Jan om han vil
hjælpe os med formuleringen af medlemskriterier.

8.
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b.
Referent: Anne

Til ASCA 2012 skal der være 4 mand og 2 damer fra Danmark. Hvis der bliver frafald, vil det være de
kvalificerede fra Interscan listen, som kan deltage. Hvis ikke nogen kan, kan alle medlemmer frit
melde sig, og det vil så være først til mølle princippet.
Christianshavnermilen i april 2012 vil være udtagelsesløb til årets Interscan og ASCA.

