
Bestyrelsesmøde i HJM den 11. januar 2010 

 
Deltagere: Kjeld Riis, Jørgen Huge-Jensen, Lene Madsen, Lene Dalsgaard, Gitte Jantzen, Hanne 
Vedersø og Jeanette Clausen. Som gæst Lise Skovsbo. 
 
Referat: 
 

0. Gæst     
Vi havde inviteret Lise Skovsbo til bestyrelsesmødet. Da Kjeld afgår som formand ved næste 
generalforsamling, har bestyrelsen spurgt, om Lise Skovsbo kunne være interesseret i at 
opstille med øje for at blive formand for klubben. Det afhænger naturligvis af, om Lise bliver 
valgt som nyt bestyrelsesmedlem på den kommende generalforsamling. 
 
 

1. Kignæshallen     
Frederikssund kommune er ved at skrive kontrakt med en kok. Det forventes, at kokken 
tiltræder pr. den 1/2 2010, så der igen vil blive åbent i cafeteriaet. 
Rengøring i Kignæshallen foretages af et privat firma. Der gøres kun rent 1 gang om ugen. 

 
2. Pressekontakt  

Lene M havde sendt et stykke om Nytårsmarchen til flere aviser, men der kom kun noget i 
Frederiksborg Amts Avis og en lille notits i Lokalavisen. Der er svært at få noget i aviserne, 
da vi ikke har annoncer med.  
Vi vil indrykke annoncer fra medio februar og frem til ultimo marts i forbindelse med 
Grevinde Danner løbet. Lene M indhenter tilbud. 

         
3. Hjertestier    

Hjertestien i Jægerspris er nu igen med på hjemmesiden. Stien er blevet forbedret og 
gågruppen siger ok for den. Afmærkningen kunne være mere tydelig, men det er Stiftelsen 
der bestemmer hvor og hvor meget der må skiltes. 
  

4. Hjerteforeningens hjemmeside 
Hjemmesiden har været nede i en lang periode, fordi vi blev glemt i forbindelse med 
overgang til nyt system. Men nu kører den og Lene M har redigeret og opdateret siden. Det 
nye websystem har gjort, at vi har fået en glad webmaster ☺. 
Målsætning for bestyrelsesarbejdet bliver lagt ind på hjemmesiden. 
 
Der kom et forslag om, at bestyrelsen skulle fotograferes og lægges på hjemmesiden samt 
lave en planche til opslagstavlen i Kignæshallen, så nye medlemmer kunne se hvem der var i 
bestyrelsen. 

                         
     5. Økonomi    
 Økonomien i klubben er ok. Udgiften til træner Ole Munch blev reguleret. 
  
     6. Gågruppen     
 Gågruppen melder, at aktiviteten stadig er høj trods sne og kulde. 
 Årets gang i gågruppen vil komme med i beretningen på generalforsamlingen. 
 



      
 
7. Løbeklubben 

Aktiviteten i løbeklubben har også været høj selvom skove og veje har været dækket af sne 
og is og temperaturen har været under frysepunktet. Der har været mellem 35 og 40 løbere 
om søndagen og til intervaltræningen om tirsdagen har der været mellem 10 og 20 løbere. 
  

     8. Arrangementer 
         Afholdte: 

• Nytårsmarch 
        Hanne bød velkommen med klar røst og satte marchen i gang. Der deltog ca. 200 personer. 

Der manglede lidt hjælpere til sidst med oprydning. Faciliteterne i Rejsestalden omkring 
salg af kaffe, te m.v. er lidt trange, men det er desværre den måde det kan gøres på. 
Til næste nytårsmarch vil Jørgen udfærdige en oversigt over hvilke opgaver der skal løses 
og hvor mange hjælpere der er brug for. 
 
Hanne bestiller nye diplomer til næste nytårsmarch. 
  

         Kommende: 
• Nytårskur den 17/1 2010 

Der er ca. 60 personer der har tilmeldt sig Nytårskuren. Den hjerte-rigtige mad vil i år blive 
leveret af Anna Cholvat. Peter Grum Svendsen har lovet at arrangere bordopsætning til 
spisning og buffeten. 
  

• Generalforsamling den 28/2 2010 
 Kjeld sørger for dagsorden og 2 sange. 

Det skal pointeres, at det kun er medlemmer af Jægerspris afd. i Hjerteforeningen som har 
stemmeret. 
               

• Grevinde Danner Løbet den 1/4 2010   
 www.events4u.dk styrer tilmeldingerne og den er åben nu. Bemærk, at der IKKE kan 

eftertilmeldes på dagen. Det er kun til børneløbet der skal tilmeldes på selve dagen.  
 Folderne er meget tæt på at være færdige og vil se ud som sidste år. De skal fordeles til 

steder, hvor man kan forvente, at der kunne være interesserede løbere.  
 Der bliver udfærdiget en seddel, hvor hjælpere kan skrive sig på. Den vil blive hængt op på 

opslagstavlen i Kignæshallen. 
              

• Sommerfest den 30/5 2010 
Lene M har ansøgt Lejren om leje af arealet bag barakkerne igen til dette års sommerfest. 

                                                                                                       
      9.  Eventuelt 

Hjerteforeningen har indkaldt til strategimøde den 8/2 2010. Hanne, Jørgen, Kjeld og Lene 
D deltager. 

 
    10. Dato for næste møde 
 Næste møde er den 22/3 2010 kl. 19.00 hos Lene Dalsgaard, Mosevej 14. 
 
For referat: Jeanette Clausen 


