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Siden sidst

Ja, vi er her endnu, selv om der er gået lidt tid siden sidste nyhedsbrev. Vi blev jo ramt af
Corona situationen og måtte lukke ned for aktiviteter og træning, også den planlagte Kullen
tur måtte aflyses, selv om vi endelig fik samlet deltagere nok til en bustur. Vi vil selvfølgelig
gerne gennemføre turen senere, men som situationen er lige nu er al planlægning af
aktiviteter sat på pause, indtil vi ved hvad der sker og hvilket regelsæt der kommer til at
gælde i tiden der kommer.

Generalforsamling

Vi var så heldige at vi nåede at få afviklet vores ordinære generalforsamling inden Danmark
blev lukket ned. Generalforsamlingen blev den 3. marts 2020 i Pakhuset, 36 medlemmer
deltog i spisning før generalforsamlingen. Generalforsamlingen gik godt uden de store
debatter.

Bestyrelsen afholdt efter generalforsamlingen et kort konstituerende møde.
Bestyrelsen har konstitueret sig selv som følger:
Formand Michael Aagaard Jensen
Næstformand Svend-Erik Molbech
Kasserer Janie Fravn
Sekretær Finn Guldbrandsen
Bestyrelsesmedlem Henrik Kjær.
Bestyrelsessuppleanter Berit Jakobsen, Henrik Beckwith

Referat og regnskab vedhæftet, dog uden underskrift, da vi ikke har haft mulighed for at få
alle underskrifter grundet Corona situationen.

Corona situationen

Som alle ved har Corona situationen lukket ned for det meste af samfundet, det har betydet at
Odsherred Løberne har aflyst al træning og andre arrangementer.
Der er kommet nogle lempelser, der gør at foreninger kan starte udendørs træning op igen.
Dette kræver dog at der er nogle regler der skal overholdes, blandt andet at der max. må
være 10 samlet og at der skal være min. 2 meter mellem hver deltager. Det mener vi ikke i
bestyrelsen vi kan overholde og få noget fornuftigt ud af, så vi afventer at reglerne bliver
lempet yderligere.
Vi har en forventning om at der sker en lempelse op til 10. maj 2020, hvor
forsamlingsforbuddet på over 10 personer gælder til.
Når og hvis det bliver muligt at samles mere end 10 personer er det bestyrelsens hensigt at vi
kører træning frem til sommer i hold 1-5, hvor vi tilpasser det niveau løbere og gængere er på
når de møder op. Vi starter ikke nye løbehold op, da vi ikke har mulighed for at planlægge en
fornuftig opstart.
Hvis det bliver muligt, laver vi opstart af nye løbehold incl. nyløbere efter sommerferien.
Men men men intet er sikkert, vi følger de anbefalinger, der gives af myndighederne samt de
organisationer vi er medlem af DGI og DAF, så alt afhænger af de anbefalinger der bliver
givet.
Så hold ud lidt endnu til vi kan samles igen.

Betalingskort udløb
Vi kan se at mange skal have nyt betalingskort i løbet af 2020, så hvis du har fået nyt kort skal
du gå ind og opdatere dine kortoplysning i vores medlemssystem.

Vejledning kan findes på http://odsherredloberne.dk/wp-content/uploads/2020/03/Skift-afbetalingskort-OL.pdf

Hvis du har fået opkrævet kontingent og ikke har fået ændret dine kortoplysninger, vil du stå i
kontingent restance, du skal så gå ind og opdatere dine kortoplysninger og derefter sende en
besked til Janie Fravn janie-fravn@hotmail.com at i har opdateret kortoplysninger, så kan hun
forsøge at køre betalingen igen.

Sandflugtsløbet 2020

Datoen for 10. udgave af Sandflugtsløbet er sat til 24. oktober 2020.
I indbydes alle til et fantastisk jubilæumsløb i Sandflugtsplantagen.

Tilmeldingen til Sandflugtsløbet er åben og vi vil gerne give medlemmer mulighed for at
tilmelde sig til halv pris.
Tilbuddet gælder frem til 30. juni 2020, hvorefter der betales normal pris.

Brug rabatkoden ODSLOB20

Dette kan kun bruges af medlemmer, så hold venligst koden for jer selv.

Løb for livet Grossløb
DGI og Løb for livet holder hver vinter crossløb rundt omkring i Midt- og Vestsjælland. Dette
kan kun lade sig gøre hvis der er foreninger der byder sig til og støtter op om projektet, så
hvis der sidder nogen der godt kunne tænke sig at være med til at planlægge og afholde et
crossløb i 2020/2021, så send en mail til Michael på info@odsherredloberne.dk

Pas på jer selv og følg myndighedernes anbefalinger, så alle kommer godt igennem COVID-19.
Se http://coronasmitte.dk

På Odsherred Løbernes vegne
Michael

