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Referat fra bestyrelsesmøde den 22/3 2010 kl. 19.00 

Velkomst: 

Lise bød velkommen som ny formand. Der var afbud fra Gitte. 

Generalforsamling afholdt 28. feb. 2010:  

Der var et meget flot fremmøde ved generalforsamlingen. Lise var positiv overrasket over at så 

mange mødte op og deltog ☺ 

Konstituering af bestyrelsen: 

Lise blev valgt som formand ved generalforsamlingen og resten af bestyrelsen fortsætter som 

sidste år. 

 

Nyt fra Gå-gruppen: 

Anni Linde fra Rejsestalden har spurgt gågruppen om de ville deltage ved Blå Nat. De skal være 

vejvisere på hjertestien. Jørgen går videre til Anni om, at de gerne vil deltage. 

 

Gågruppen arbejder på, at der 1 gang i kvartalet arrangeres en tur en lørdag eftermiddag, så andre 

end tirsdags gængerne også vil have mulighed for at kunne deltage. 

 

Det prioriteres meget højt, at hjemmesiden vil blive brugt til at informere om diverse ture for 

gågruppen. 

 

Nyt fra Løbeklubben: 

Der kommer stadig nye medlemmer til løbeklubben. Vi skal hjælpe til at spotte de nye 

medlemmer, så de kan blive meldt ind i Hjerteforeningen Jægerspris afd. 

 

Tirsdagenes intervaltræning er der også stor tilslutning til. Husk at mødestedet er flyttet til 

Kignæshallen kl. 18.00. Der er mulighed for at gå i bad og sauna efter træning. 

 

NYHED: Der vil være bakketræning hver torsdag fra den 8. april 2010 kl. 18.00 ved 

Schweizerhytten. Lise Skovsbo er indpisker. 

  

Opfølgning:  

-Kignæshallen, kontrakt med kok til cafeteria 

Det forventes, at der begynder en ny kok pr. 1. april 2010, men der er stadig lidt usikkerhed 

endnu. 
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-pressekontakt ved Grevinde Danner løb: 

Vi har købt 5 annoncer i Lokalavisen Frederikssund hvoraf de første 4 har været i. Tilmeldingen går 

strygende på alle distancer. 

Lene M har haft sendt en god pressemeddelelse til Lokalavisen, men de bragte kun et mindre 

sammendrag af de vigtigste informationer. Lene M har talt med en medarbejder på Lokalavisen og 

fik at vide, at de kun satte længere pressemeddelelser i avisen, hvis de vurderede, at det ville være 

relevant for mange læsere. Der er stor kamp om spaltepladserne. 

Lokalavisen vil sende en fotograf til Grevinde Danner løbet. 

-Hjerteforeningens hjemmeside, foto af bestyrelse m.m.: 

Vi vil gerne vise hvem vi er, så nye som gamle medlemmer altid ved hvem de kan komme til med 

spørgsmål m.m. Så vi har besluttet, at der skal tages nogle billeder af bestyrelsen. Disse vil komme 

på opsalgstavlen og hjemmesiden. Vi spørger Kjeld Sandal Skov, som kommer og tager billeder til 

Danner løbet. 

Lene M opfordrer alle til at gå på opdagelse på hjemmesiden, da man skal være lidt Sherlock 

Holmes for at kunne finde alle aktiviteter. Dette er pga. hjemmesidens opbygning.  

Siden kan findes her: http://www.hjerteforeningen.dk/mkjaegerspris/ 

-Sommerfest, ansøgning af leje af arealet bag barakkerne: 

Sommerfesten bliver i år den 30. maj 2010 på Lejrens areal ved barakkerne. 

Lene D vil forsøge at fremskaffe en stor grill. 

Lene M skriver invitation, lægger den på hjemmesiden og hænger den op på opslagstavlen. 

Lise sørger for indkøb af øl, vin vand, slik, småkager og briketter. 

 

Orientering fra Hjerteforeningens strategi mødet den 8/2. (fra en af deltagerne): 

Indsatsområdet for det næste år er stadig ”kvinder”.  

Der var gennemgang af hvordan hjerteforeningen tjener penge. Der bruges mange penge på 

kampagner og materialer. 

Deltagerne skulle hilse at sige at maden var god ☺ 
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Økonomi: 

Økonomien i klubben er god. 

 

Forslag om Hjertestarter: 

Der blev stillet forslag på generalforsamlingen, at motionsklubben skulle indkøbe en hjertestarter. 

Det har vi besluttet ikke at gøre, da vi synes det er vigtigere at kunne give korrekt førstehjælp i 

stedet for. Ulykken vil sjældent ske i Kignæshallen, da vi tidsmæssigt opholder os mindre der end 

ude i naturen. Det må være en kommunal opgave at opsætte en hjertestarter i Kignæshallen. 

 

Hanne sætter en seddel op på opslagstavlen, hvor interesserede i et førstehjælpskursus kan skrive 

sig på, så vi kan danne os et indtryk af hvor mange der er interesseret.  

Lene D vil efterfølgende tage kontakt til Beredskabsstyrelsen for at indhente tilbud til nogle kurser 

i efteråret. Vi kan ikke love medlemmerne at de kan få kurset gratis. 

 

Evt.:  

Ingenting under evt. 

Dato for næste møde: 

Næste møde vil være den 23. august 2010 hos Lise på Fagerkærsvej 2. 
 

 

For referat: Jeanette Clausen 


