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Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2014   
 

 Dagsorden Referat 

1 Velkomst  Afbud fra Jørgen, Anne, Aase og Birgit 

2 Orientering og nyt fra formanden 
- Afbud til repræsentantskabsmøde 
 
- Forhandle kontrakt med Events4u 
 
 
 
 
- Møde med Sættem ang Grevinde  
Dannerløbsafgifter 

Lise har meldt afbud til repræsentantmødet i 
Hjerteforeningen. 
 
Hans Kurt har haft kontakt til tre firmaer og har 
sammenlignet med Events4You og indstiller 
Events4You og besluttes når vi har den endelige 
kontrakt. 
 
Lise og Jens Erik har haft møde med Niels Sættem 
ang. betaling af skovafgift. Han vil gå videre med det 
til bestyrelsen og vi afventer et svar fra ham.  

4 Orientering fra gå-gruppen Det går godt og der er en del nye medlemmer. 

5 Orientering og nyt fra løbegruppen 
 
 
- Nyt begynderhold i august? 
 
- Kronborgløbet 
 
 
 
- Alt for damerne 

Der er ca. 30 om søndagen, og om tirsdagen er vi 
lige så mange og noget færre til bakkeløb om 
torsdagen. 
Vi forventer at der begynder et nyt hold medio 
august. 
Vi var tre hold som var af sted og det var en god 
oplevelse med stafetløb og fællesspisning efter 
løbet. 
 
Det havde også været en godt løb og fælles spisning. 
  

6 Orientering og nyt fra cykelgruppen Intet nyt 

7 Kommende ”Vinteraktiviteterne” 
- Cirkeltræning 
 
- Aqua-fitness 

Cirkeltræning vil koste 150 kr. pr ½ sæson og der 
arbejdes på at det bliver på Friskolen det vil foregå. 
 
Anne vender tilbage med evt. start på sæsonen. 

8 Orientering og nyt fra webmaster 
-Kursus for ny Webmaster 
-Tilretning af hjemmeside 

Torben har fået lidt undervisning af Viggo et par 
gange for at få lidt gode tips og tricks. 
Lise forhører sig hos Hjerteforeningen om vi må 
oprette vores egen side og linke til 
Hjerteforeningens hjemmeside. 

9 Økonomi Økonomien er ok. 

10 Opfølgning 
- Klubtøj (Aase) 
 
 
 

Aase har hængt billeder op i Kignæs hallen på 
opslagstavle. Vi vil gerne have det på hjemmesiden 
og Lise sender billeder og priser til Jeanette, som får 
sat det op, så Torben kan uploade til hjemmesiden. 
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- Medlemslister (Lise og Anne) 
 

- Løbekursus med Stay Active (Torben) 

Den tjekkes op løbende. 
 
Torben arbejder på at det kan lade sig gøre til 
foråret. 

11 Arrangementer: 
Evaluering af:  
Lygtetur ved ”Blå nat” 6. juni 
Kommende: 
- Cykeltur Skenkelsø 21. juni 
 

 
- Sommertur, Esrumsø løbet, 31. august 

 
 

- Grevinde Dannerløb 2015. 12. april 

Lygteturen til Blå nat var med ca. 25 deltagere. 
Turen var hyggelig, men der var for lille tilslutning, så 
det vil vi ikke gøre til næste år. 
 
Turen begynder fra Kignæs hallen kl. 9 og der er 
ingen tilmelding. 
 
Der kommer snart et opslag fra Aase. Der vil være 
fælles transport for 20 kr. per. Person. 
 
Ingen kommentarer pt, da det er en løbende proce, 
som først rigtigt tager form fra efteråret. 

12 Evt. Ingen  

13 Dato for næste møde 27. oktober 2014 kl. 18.00 med spisning og 
efterfølgende møde i Kignæs hallen. 

 
For referat:  Jeanette Clausen 


