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Referat af bestyrelsesmøde den 4. feb. 2014   
 

 Dagsorden Referat 

1 Velkomst  Lise bød alle velkommen. 

2 Orientering og nyt fra formanden 
- Projekt ”Meranslugten” afleveret til 
kommunen 
- Indstilling af Niels Erik til to af Kommunens 
Priser 
 
 
- Orientering om ”samarbejde” med 
Lokalkomite Frederikssund 
 
- Ansøgning af Aktivitetstilskud 
 
- Budgetansøgning til Hjerteforeningen 
 
 
- Repræsentantskabsmøde i Hjerteforeningen 

  

Der var intet nyt fra kommunen omkring 
ansøgningen til projektet i Merandalen. 
 
Niels Erik var ikke blandt dem som fik priserne, 
men vil få en anerkendelse. Lise kontakter den 
ansvarlige, for at høre, hvad den indeholder. 
 
Lise har haft kontakt, men ikke fået respons på 
samsending af brochurer. 
 
Underskrevet og sendes til kommunen af Lise. 
 
Er sendt og vi får svar i løbet af første kvartal om 
vores ansøgning er godkendt. 
 
Lise deltager den 24. maj 

3 Orientering og nyt fra gå-gruppen 
 
 
- Anja Boe Manley fra Rejsestalden har 
anbefalet Anne og Jørgen at Motionsklubben 
arrangerer en "lygtetur" om aftenen på 
Hjertestien Ved Kulturnatten Blå 06062014. 
Sidst var det en succes efter hendes mening. 
 
-Deltagelse i Ladywalk 2014? 

Der er god aktivitet i gå-gruppen og der er slået 
rekord med 37 personer. Mange nye medlemmer. 
 
Jørgen er primusmotor på Lygteturen og Lise 
deltager i planlægningen. 
 
 
 
 
Den 26. maj er der Ladywalk i København. Anne 
laver seddel til opslagstavlen og hjemmesiden. 
Det vil være for alle klubbens kvindelig 
medlemmer, som opfordres til at deltage på 6 
eller 12 km.  

4 Orientering og nyt fra løbegruppen 
-Opstart af ”Begyndertræning” med Peter 
Grum 
-Tirsdag, torsdag og søndagstræningen 

Der er stor succes med begyndertræningen og de 
10 nye holder ved og Peter gør et godt stykke 
arbejde. 
Søndagstræningen går godt trods den bidende 
kulde, mange møder op til træning. 
Tirsdag er der god opbakning til 
intervaltræningen. 
Torsdag er der frit løb kl. 17 fra Kignæs hallen. 
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5 Orientering og nyt fra cykelgruppen 
- Opstart 1. marts 2014 

Der kommer opslag, når Jørgen vurderer, at det 
er tid til opstart. 

6 Orientering og nyt fra ”vinteraktiviteter” 
-Nyt fra Cirkeltræning 
 
-Nyt fra Svømning 

Cirkeltræningen har været velbesøgt fra første 
gang og der bliver gået godt til den. Vi fortsætter 
marts ud. 
Der har været ca. 10 som har været med til Aqua 
fitness og det er god træning for alle. 

7 Orientering og nyt fra webmaster 
- Gennemgang af Viggos årskalender: 

 Er datoer rigtige 

 Hvad med formen – er den informativ? 
Mangler der aktiviteter? 

 
Cykelturen den 19/7 tages af og Jørgen og Anne 
tænker over nye tiltag. 
Formen og informationen er god og der er de 
aktiviteter, som vi har valgt. 

8 Økonomi 
-Årsregnskabet fremlægges for bestyrelsen 
 
-Aktivitetstilskud fra kommunen (Underskrift 
fra bestyrelsen)  

 
Regnskabet godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 
Aktivitetstilskudsansøgning underskrevet. 

9 Opfølgning 
- Medlemslister 
 
 
 
 
 
- Genforhandling af aftale med Events4u efter 
løbet 6. april 2014.  
 
 
- Markedsføring af vores tøj: Hvem vil gøre et 
arbejde m.h.t.: 

 Mere information til medlemmer? 

 Mere og bedre opfølgning af kontakt 
til Craft 

 

Der er nogle som ikke står i vores forening. Vi skal 
alle prøve at spotte dem som ikke står der og få 
dem flyttet. Lise har lavet en guide til brug for 
indmeldelse på hjemmesiden. Den hænger på 
tavlen i Kignæshallen. En kopi af vejledningen kan 
tages med hjem. 
 
Hans Kurt og Lise kigger også på andre udbydere. 
Både Jens Erik og Kjeld er også inde over ved 
valget. Endelig godkendelse tages af bestyrelsen. 
 
Aase har overtaget al kommunikation med Craft. 
Aase skal sørge for at der bliver taget billeder af 
tøjet og det kommer på opslagstavlen og 
hjemmesiden. Tøjet kommer også med på 
generalforsamlingen. Alle damemodeller sendes 
retur til Craft, da disse størrelser generelt har 
skabt udfordringer. De byttes til herremodeller, 
som så bliver vores fremtidige udvalg. 

10 Arrangementer: 
Evaluering af: 

a) Nytårsmarch 
 
 

b) Nytårskur 
 
 

Viggo kom med forslag om at der skulle sælges 
pølser og der skulle være musik ved Rejsestalden 
næste år. Jørgen og Anne evaluerer på dette. Der 
var ca. 300 med i år. 
 
Nytårskuren gik godt trods den foregik på 2 
steder. Der blev danset Les Lanciers´ sidste ture, 
som gav lidt flere udfordringer. Vi overvejer om vi 
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Kommende: 

a) Generalforsamling 3. marts 2014 
-Foredrag v. Bodil og Lene: 
Pilgrimsruten ”El Camino” 
-Herefter generalforsamling 
-Hvad skal der trakteres med? 
 

b) Grevinde Dannerløb 6. April 2014 (20. 
gang) 
- Underholdning fra JAS? 

 
- Svedarmbånd m. logo (Bliver ikke 

aktuelt) 
- Andet? 

c) Sommertur i 2014 
- Hvem tager opgaven? 

skal fortsætte eller finde en ny aktivitet. Maden 
hos Café Kignæs var dejlig. 
 
 
 
 
Der vil være fællesspisning fra kl. 18.00 for egen 
regning. Skriv dig på listen på opslagstavlen ca. 1 
uge før. Foredrag fra 19.00 til 20.00. 
Generalforsamling kl. 20.00. Der serveres kaffe og 
kage. 
 
Kjeld mangler tilbagemelding fra JAS om de vil 
optræde omkring Rejsestalden. 
Svedarmbånd kan ikke nå at blive bestilt. 
 
 
 
 
Alle skal tænke over en aktivitet til næste møde. 
Hvis nogen medlemmer har gode forslag, så sig 
det gerne til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

11 Evt. Jeanette sender sang til Lise til 
generalforsamlingen. 

12 Dato for næste møde 11. marts kl 19.15 hos Aase, Fyrreparken 21. 

For referat: Jeanette Clausen 


