
 1 

Bestyrelsesmøde i HJM den 11. november 2009 

 
Deltagere: Kjeld Riis, Jørgen Huge Jensen, Lene Madsen, Lene Dalsgaard, Gitte Jantzen og Hanne 
Vedersø 
Afbud fra Jeanette Clausen 
 

Referat 
 

1. Bestyrelsesarbejde 
Efter drøftelse af hvilke forventninger, der er til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i forbindelse 
med arbejdet i bestyrelsen, var der enighed om følgende: 

• deltage i bestyrelsesmøderne 

• deltage i det praktiske arbejde med at arrangere de løb, hvor vi tjener penge 

• bestyrelsesmedlemmer er altid hjælpere og ikke deltagere 

• alle opgaver er lige værdige 

• at der er minimum een fra bestyrelsen ved de forskellige arrangementer 

• alle opgaver i bestyrelsen skal fordeles 

• udgifter skal dækkes efter regning 
De nye aftaler gælder ikke for Dannerløbet 2010, da flere allerede har planlagt deres træning 
med henblik på at deltage i løbet. 
 

2. Pressekontakt 
Det er svært at få noget i aviserne. Gågruppen fik ikke noget med om World Heart dagen og ej 
heller om arrangementet til Nejede Vestskov ved Alsønderup Enge. Vores pressemeddelelser 
skal nok være mere præcise og kortere. Lene M. vil forespørge lokalaviserne, om hvad vi kan 
gøre for at forbedre vores pressemeddelelser fremover. 
 

3. Kontrakt med Events4you 
Der er indgået kontrakt for 1 år for minimum 700 og max. 1500 deltagere (med chips). 
Events4you overtager tilmeldingerne – ingen eftertilmeldinger, ej heller på dagen – 
tidstagningen m.v.  Børneløbet er uden chips. Kjeld vil stå for indhentning af sponsorater og 
fremsender budget for Dannerløbet til bestyrelsen. 
  

4. Hjerteforeningen 
• har fået ny formand Inge Vestbo  

• der er kommet nye takster, så enkeltmedlemmer stiger fra 145 til 175 kr. og familier fra 
245 til 290 kr.  

• i forbindelse med Hjerteforeningens nye hjemmeside er vores hjemmeside forsvundet,  
den kan dog findes på www.rumlerikkerne.dk/SW83269.asp  LM tager kontakt til 
Belinda Ovesen herom. 

• Kjeld og Jørgen deltog i Landsseminaret 7-8/11. Kun 3 motionsklubber deltog. Ny 
hjertesti anlægges i Nyborg 
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5. Økonomi 

Er også fremover rigtig god 
 

6. Gå-gruppen 
Får stadig flere deltagere, således møder op til 35 personer op pr.gang. Listerne over deltagere 
revideres af Kjeld og Hanne. Ved  kørsel i bil på turene den sidste tirsdag i måneden, er der en 
variabel fast pris pr. person pr. bil afhængig af turens længde.  

 
7. Løbeklubben 

Har fået mange nye medlemmer. Tirsdagstræningen fungerer fint med op til 25 deltagere. Skov-
fitness er eet af de nye tiltag til træningen. 
 

8. Arrangementer 
• Nytårsmarchen er 1. januar 2010 kl. 14.00. Jørgen laver opslag, som sendes til Lene M. 

Opslag hænges op de sædvanlige steder. Der er foreløbig 4 ”kagebagere” – der er brug 
for 6 hjælpere.  Lene M. og Jørgen guider som bagtrop og fortrop på Hjertestien. Hanne 
og Jørgen sørger for indkøb af varer og service til brug efter marchen i Rejsestalden. 
Diplomer udstedes kun til de, der ønsker det. Kjeld anmodes om at byde velkommen. 

• Nytårskuren er 17. januar kl. 11.00 til squaredance med efterfølgende fortæring, som fås 
udefra. Lene D. sørger for øl og vand. Deltagerne anmodes om selv at tage service med. 
Opslag sættes op på vores tavle. 

• Generalforsamling afholdes 28. februar 2010 kl. 11.00, der serveres øl, vand og frugt. 
Kjeld, Lene M. og Jørgen er på valg. 

• Grevinde Danner Løbet 11. april 2010 – løbskoordinator Jens Erik er i gang (se også 
under punkt 3). Der udarbejdes også drejebog for børnene. Alle hjælpere får 
sponsorposer. 

• Sommerfesten er 30. maj 2010 kl. 12-17. Afholdes i Jægerspris Lejren, som Lene M. 
kontakter. 

Lene M hænger opslag op i hallen med næste års arrangementer. 
 

9. Eventuelt 
• Frederikssund kommune har den 10. november haft annonce i lokalavisen om 

forpagtning af Kignæshallens cafeteria. 
 

10. Dato for næste møde 
Onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00 hos Jørgen, Magnoliavej 51 
 
 
Referent 
Hanne Vedersø   

 
    


