Bestyrelsesmøde SAS løbeklub 16. november 2012 .
1. Fordeling af de 10 pladser vi må deltage med i Interskand. Forslag 6 mænd og 4 damer
2. Fordeling af løb til løbsudvalget. Evt. nye løb?? Har i nogle forslag.
3. Dato til generalforsamling 2013 forslag den 7 marts.
4. Tilskud til gløgg/æbleskiver hos Henrik Madsen
5. Status på løbetræning på Hedegårdsvej
6. Udtagelse til Interskand i Norge, skal vi bruge Chr.havnermilen til det i april 2013?
7. Evt.
Alle 4 til stede.
1. Danmark deltager med 6 mænd og 4 damer, incl. holdkaptajn.
2. Løbsudvalget får en liste med samme løb som sidste år, og Social maraton, så vælger de selv.
3. Generalforsamling 7. marts 2013 afholdes i SASklubben.
Jane bestiller lokale og mad. Leif laver indkaldelsen, og Jane ligger den på hjemmesiden.
4. Klubben giver i år 100 kr. pr. deltagende medlem af løbeklubben, dog max 2000kr.
Leif sender Henrik en mail.
5. Jane sender en mail om, at vi ikke længere yder tilskud – der er flere steder man nu kan deltage i
løbetræning. Hvis nogen har lyst, må de gerne arrangere løb i klubregi, som f.eks. ”kom og løb” og
”løbehandicap”
6. Første Chr.havnermil som vi plejer.
7. Der er nu 25% eksterne medlemmer i klubben, derfor optages ikke flere eksterne.
Jimmy kontakter Hanne fra SAS marketing, og hører hvordan vi får logo til vores løbetøj.
Vi vil spørge Michael fra Amager atletik hvor man køber de vimpler der altid står til løb.
Sådan nogen vil vi gerne køb, og ha med til løb, hvor mange SAS’ere deltager.
Kenneth foreslår der kunne laves en ansøgning om refundering af løb via hjemmesiden, for at gøre
det nemmere for Jimmy.
Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 21 dage før generalforsamlingen.
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 6. februar 2013
Referent Anne Månsson

