
Klubaften 14-04-2015 

For jer, der ikke havde mulighed for at deltage i klubaftenen, kommer her et kort referat af 

mødets indhold. 

1) Hjemmesiden 

Annett Lassen, hjemmesidens webmaster, præsenterede den nye hjemmeside for os. 

Hjemmesiden er stadig ikke helt færdig. Der mangler bla indlæg fra flere af udvalgene. 

Men der arbejdes seriøst på færdiggørelsen, ligesom der også i aften fremkom ideer til 

småjusteringer. 

Vi opfordres til at prøve siden af, og henvende os løbende til primært Annett og Karl 

Kristian, hvis vi bliver opmærksomme på ting, der skal ændres. Det være sig f.eks. ting, 

som bør komme på ”Aktuelt”. 

Som det er lige nu, er det kun Annett og Karl Kristian, som kan lægge ting på 

hjemmesiden. Her gælder det, at vi skal huske at sende skrift og billeder i to særskilte 

filer. Vi opfordres også til at oplyse, hvis der er en snarlig deadline for, hvornår 

indlægget skal på hjemmesiden. 

 

2) Find vej dag 

Merete informerede om ”Find vej dag” d. 25. april ved Kongernes Jelling. Vi opfordres 

alle til at bakke op om arrangementet. Der er lavet en særlig folder, med en del 

information om diverse aktiviteter. Vi opfordres til at få fat i en folder på forhånd enten 

ved søndagens div.match eller til næste tirsdags træning. Vi vil have lettere ved at 

guide folk ud i mulige aktiviteter d. 25, hvis vi har læst folderen forinden. Henvend jer i 

øvrigt til Merete, hvis I har mulighed for at dele foldere ud på arbejdet, børnenes 

klasse, naboer e.lign.  

D. 25 skal vi alle huske at reklamere med, at der er mulighed for at komme ned til 

Abrahamsens gård og prøve sig ud i orienteringssporten de tre første søndage i maj kl. 

10-12. 

 

3) Klubtur 

Bente reklamerede for sommerens klubtur til Skawdysten. Indbydelse findes allerede 

på hjemmesiden. 

 

4) På vegne af Jellingløbets styregruppe opfordrede Bente os til at være med til at hænge små 

plakater op overalt, hvor vi kunne tænke os, at de vil blive set. (indkøbssteder o.lign.) Alle 

skoler og div. løbeklubber får tilsendt materiale. Som noget nyt, bliver der ikke hængt de 

store plakater op i lygtepæle  

Vi skal henvende os til Bente, for at få plakater. Vi kan passende hænge dem op, når vi 

alligevel tager plakaterne ned fra ”Find vej dagen”. Det gælder her, som altid, at vi, der 



hænger plakater op, skal holde øje med, om de forsvinder og huske at fjerne dem, når 

løbet er overstået. 

 

5) Eventuelt 

Under eventuelt informerede Henrik Holm om en lille hjælpeopgave d. 27 juni fra kl 8-9 

ved Vingsted centeret i forbindelse med Hærvejsløbet. Han sender information ud senere. 

 

Poul Erik gjorde opmærksom på, at der d. 2. juni til tirsdagstræning ved Katrinebjerg 

naturcenter på Randbøl Hede, vil blive mulighed for at grille medbragt mad efter løbet. 

Dernæst får vi et spændende oplæg ved en af stedets naturvejledere om skovenes 

tilblivelse. Nærmere information kommer senere. 

 

Mvh Marianne 

              


