Bestyrelsesmøde i SAS løbeklub
Søndag den 16. september 2012
Jane, Leif og Anne til stede.
Dagsorden:
1. Interskand i Danmark. Hotel/løb/mad/gaver?
2. Eremitageløb 2012: Mad/drikkevarer
3. Dato for møde for løbsudvalg, som tak for i år.
4. Ny medlemmer/externe/interne
5. T-shirts???
6. Løbehold Hedegårdsvej.
7. Evt.
1. Jimmy sørger for hotel til de 2 nordmænd
Jane har startnumre til løbet. 14 herrer og 8 damer.
Jane afleverer navne på deltagerne til arrangørerne af Jonstrupvang løbet, den 27. september.
Der er 5 ledige herrenumre, og 4 ledige damenumre.
Der annonceres på hjemmesiden, om nogen vil deltage. Først til mølle.
Anne laver sandwich til 25 personer
Leif sørger for øl og vand.
Præmier er indkøbt.
Anne og Leif mødes den 21. september kl. 12 på Alle kroen, og aftaler alt om middagen.
Anne henter nordmændene på hotellet lørdag kl. 13.
De øvrige deltagere skal være i Jonstrupvang , senest 14.30, hvor der uddeles startnumre.
2. Jane tager mad med. The Myrlunds tager øl og gl. dansk med og Jimmy medbringer vand.
3. Fredag den 16. november.
Bestyrelsesmøde kl . 17 og møde for løbsudvalg, kl. 19
Leif sender invitationer ud.
4. SAS klubben giver ikke tilskud til eksterne medlemmer, så vi skal tage op på generalforsamlingen,
om vi optager eksterne medlemmer. Indtil generalforsamlingen, kører vi videre, som hidtil.
5. Verny skal bruge SAS logoer til t-shirts i indkøbsforeningen. Leif har få logoer tilbage, så Anne
spørger Kenneth hvor man købe/få flere.
Anne vil spørge hos Bacher og Shielder i Kirstinehøj, om det er noget de har/kan skaffe/lave.
6. Vi siger ja denne gang også, men så må det op på generalforsamlingen, om hvordan vi skal forholde
os. Flere klubber kommer nu med tilbud om løbeskoler, og så kunne man måske melde sig ind her i
stedet. ”løbeskolen” har fået svar
7. Henrik Madsen arrangerer juleri igen i år. Dato for arrangementet kommer senere.
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