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Referat af bestyrelsesmøde den 

Dagsorden 

1. Velkomst.  

Lise bød velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen, hvor vi alle havde en kort 

præsentationsrunde. Det blev aftalt

af de nye medlemmer på 

  

2. Generalforsamling afholdt 27. feb. 2011

Lises beretning blev rost meget af bestyrelsesmedlemmerne. Hun kom godt rundt både 

hvad der er foregået i gå-

øjne god, enkelte syntes at sandwichen var for stor. Bestyrelsen vil meget gerne have lidt 

debat under generalforsamlingen, hvilket der også var. Men har man et punkt som man 

gerne vil have debatteret, så hold dig ikke tilbage. Ellers vil bestyrelsen tager nogle emner 

op til debat. 

   

3. Konstituering af bestyrelse

Bestyrelsen er konstitueret således:

Formand: Lise Skovsbo 

Næstformand: Jørgen Huge

Kasserer: Birgit Jahnsen 

Sekretær: Jeanette Clausen

Webmaster og presseansvarlig: Lene Madsen

Bestyrelsesmedlemmer: Aase Pedersen og Anne Borup 

 

4. Nyt fra Gå-gruppen 

Jørgen og Anne er blevet enige om at 

med afgang fra Kignæs Hallen.

Cykelholdet er for motionister og vil være på programmet forår, sommer og efterår. Det er 

hver torsdag kl. 10.00. 

Der skal indrykkes annonce i Lokalaviserne. Jørgen laver oplægget som Lene sørger for 

kommer i aviserne. 

              

estyrelsesmøde den 14. marts 2011 kl.19.00

Lise bød velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen, hvor vi alle havde en kort 

præsentationsrunde. Det blev aftalt, at Lene kontakter Jens Erik, så han kan tage et billede 

 næste bestyrelsesmøde. 

Generalforsamling afholdt 27. feb. 2011 

Lises beretning blev rost meget af bestyrelsesmedlemmerne. Hun kom godt rundt både 

- og løbegruppen i løbet af det sidste år. Maden var i de flestes 

øjne god, enkelte syntes at sandwichen var for stor. Bestyrelsen vil meget gerne have lidt 

debat under generalforsamlingen, hvilket der også var. Men har man et punkt som man 

atteret, så hold dig ikke tilbage. Ellers vil bestyrelsen tager nogle emner 

Konstituering af bestyrelse 

Bestyrelsen er konstitueret således: 

Næstformand: Jørgen Huge-Jensen 

Clausen 

Webmaster og presseansvarlig: Lene Madsen 

Bestyrelsesmedlemmer: Aase Pedersen og Anne Borup  

Jørgen og Anne er blevet enige om at starte cykelholdet op torsdag den 14. april kl. 10.00 

med afgang fra Kignæs Hallen. Den første tur går til Nordskoven. 

Cykelholdet er for motionister og vil være på programmet forår, sommer og efterår. Det er 

Der skal indrykkes annonce i Lokalaviserne. Jørgen laver oplægget som Lene sørger for 

14. marts 2011 kl.19.00 

Lise bød velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen, hvor vi alle havde en kort 

at Lene kontakter Jens Erik, så han kan tage et billede 

Lises beretning blev rost meget af bestyrelsesmedlemmerne. Hun kom godt rundt både 

. Maden var i de flestes 

øjne god, enkelte syntes at sandwichen var for stor. Bestyrelsen vil meget gerne have lidt 

debat under generalforsamlingen, hvilket der også var. Men har man et punkt som man 

atteret, så hold dig ikke tilbage. Ellers vil bestyrelsen tager nogle emner 

starte cykelholdet op torsdag den 14. april kl. 10.00 

Cykelholdet er for motionister og vil være på programmet forår, sommer og efterår. Det er 

Der skal indrykkes annonce i Lokalaviserne. Jørgen laver oplægget som Lene sørger for 
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Anne tog førstehjælpskursus op igen, da hun 

Han kunne have 12-15 personer på 

opfølgningskursus. Anne aftaler prisen med ham og Anne laver et opslag hvor man kan 

skrive sig på. Datoerne vil blive besluttet på et senere tidspunkt.

 

Anne ønskede, at der blev udarbejdet en pjece, som fortalte hvad vi laver i vores klub. 

Aase, Lene og Anne laver et udkast til næste bestyrelsesmøde.

 

Jørgen orienterede om, at der stadig er færre der d

programmet. For at afhjælpe dette, vil der 

statens takst, dog under forudsætning af at bilen er fyldt med passagerer.

 

5. Nyt fra Løbeklubben 

Bakketræningen begynder igen 

Schweizerhytten kl. 18.00.

Tirsdag og søndags træningen går også stadig godt.

Lørdag er der Zumba Fitness og det har været en bragende succes. Der har indtil nu været 

58 personer der har prøvet det. Vi forsøger, at starte op igen til november 2011. Vi vender 

tilbage i efteråret. 

 

6. Opfølgning: 

-Kontakt med lokalkomité, Pjece om vores tilbud

Lise har talt med formanden fra lokalkomitéen og hun vil meget gerne have en pjece fra os, 
se punkt 4.  
-Reklame for Grevinde Danner løbet på forsiden af 

Meget fin og iøjnefaldende. 
-Skab i Kignæshallen 

Det lykkedes ikke at få nogle stærke og fingersnilde mænd til at henvende sig til 
bestyrelsen, så vi kunne få bygget et skab,
   

7. Økonomi 

Regnskabet er ok. Anne spurgte på opfordring fra et medlem, hvorfor vi ikke fik en bedre 

forrentning af vores penge. Årsagen til dette er, at pengene er pl

altid skal kunne komme til at hæve derfra.

 

              

jælpskursus op igen, da hun har forbindelse til en underv

personer på 6-timers kurset og 15-20 på et 3-timers 

. Anne aftaler prisen med ham og Anne laver et opslag hvor man kan 

Datoerne vil blive besluttet på et senere tidspunkt. 

Anne ønskede, at der blev udarbejdet en pjece, som fortalte hvad vi laver i vores klub. 

Aase, Lene og Anne laver et udkast til næste bestyrelsesmøde. 

Jørgen orienterede om, at der stadig er færre der deltager, når månedsturen er på 

. For at afhjælpe dette, vil der fremover blive udbetalt kilometerpenge efter 

statens takst, dog under forudsætning af at bilen er fyldt med passagerer.

begynder igen torsdag den 7. april 2011. Mødestedet er ved 

Schweizerhytten kl. 18.00. Vi glæder os til at se jer på bakkerne igen ☺

Tirsdag og søndags træningen går også stadig godt. 

Lørdag er der Zumba Fitness og det har været en bragende succes. Der har indtil nu været 

prøvet det. Vi forsøger, at starte op igen til november 2011. Vi vender 

Kontakt med lokalkomité, Pjece om vores tilbud 

Lise har talt med formanden fra lokalkomitéen og hun vil meget gerne have en pjece fra os, 

Reklame for Grevinde Danner løbet på forsiden af www.hjerteforeningen.dk

Meget fin og iøjnefaldende.  

Det lykkedes ikke at få nogle stærke og fingersnilde mænd til at henvende sig til 
så vi kunne få bygget et skab, så Lene og Anne forhører sig om lagerplads. 

 

Regnskabet er ok. Anne spurgte på opfordring fra et medlem, hvorfor vi ikke fik en bedre 

tning af vores penge. Årsagen til dette er, at pengene er placeret på anfordring, da vi 

altid skal kunne komme til at hæve derfra. 

underviser i førstehjælp. 

timers 

. Anne aftaler prisen med ham og Anne laver et opslag hvor man kan 

Anne ønskede, at der blev udarbejdet en pjece, som fortalte hvad vi laver i vores klub. 

eltager, når månedsturen er på 

blive udbetalt kilometerpenge efter 

statens takst, dog under forudsætning af at bilen er fyldt med passagerer. 

2011. Mødestedet er ved 

☺ 

Lørdag er der Zumba Fitness og det har været en bragende succes. Der har indtil nu været 

prøvet det. Vi forsøger, at starte op igen til november 2011. Vi vender 

Lise har talt med formanden fra lokalkomitéen og hun vil meget gerne have en pjece fra os, 

www.hjerteforeningen.dk 

Det lykkedes ikke at få nogle stærke og fingersnilde mænd til at henvende sig til 
så Lene og Anne forhører sig om lagerplads.  

Regnskabet er ok. Anne spurgte på opfordring fra et medlem, hvorfor vi ikke fik en bedre 

aceret på anfordring, da vi 
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8. Pressekontakt 

Der er indrykket annoncer vedrørende Grevinde Danner løbet i Lokalaviserne og Fr. Borg 

Amts Avis. Når vi nærmer os løbet, vil Lene måske kontakte TV2 Lorry, for at høre om de vil 

lave en optagelse.    

 

9. Arrangementer: 

- Grevinde Danner løb 3. april 2011

Den 14. marts var der til 423 
sidste år. 
Løbskomitéen er også ved at være helt klar.
 
Ved løbet i år vil der være en løber fra Team
efter. Testløberen bedømmer objektivt og ud fra forventninger til løbet. Resultatet vil være 
at finde på deres hjemmeside 
andre løb er blevet bedømt.
Der vil også være omtale af løbet før afholdelsen. Det bliver spændende.
 
- Sommerfest i august 

Sommerfesten er blevet rykket ti

sammenfaldende med Frederikssund løbet, hvor mange fra klubben plejer at deltage.
Lene laver et opslag, der orientere
detaljer er på plads. 
 

10. Evt. 

Jeanette gjorde opmærksom på, at Grevinde Danner løbet ikke var nævnt i bladet 

Hjerteforeningens blad Impuls

Hjerteforeningen.  

 

11. Dato for næste møde 

Næste møde er den 29. august kl. 19.00 hos Lise.

For referat:  Jeanette Clausen 

              

Der er indrykket annoncer vedrørende Grevinde Danner løbet i Lokalaviserne og Fr. Borg 

Når vi nærmer os løbet, vil Lene måske kontakte TV2 Lorry, for at høre om de vil 

løb 3. april 2011 

Den 14. marts var der til 423 tilmeldte og det svarer nogenlunde til antallet samme tid 

øbskomitéen er også ved at være helt klar. 

vil der være en løber fra TeamTest, som bedømmer vores løb
efter. Testløberen bedømmer objektivt og ud fra forventninger til løbet. Resultatet vil være 
at finde på deres hjemmeside http://motionslob.dk/testteam her kan man også se hvordan 
andre løb er blevet bedømt. 
Der vil også være omtale af løbet før afholdelsen. Det bliver spændende.

Sommerfesten er blevet rykket til den 14. august 2011, pga. den oprindelige dato var 
sammenfaldende med Frederikssund løbet, hvor mange fra klubben plejer at deltage.

der orienterer mere om, hvad der kommer til at 

e gjorde opmærksom på, at Grevinde Danner løbet ikke var nævnt i bladet 

Impuls under aktivitetskalenderen. Lise tager kontakt til 

Næste møde er den 29. august kl. 19.00 hos Lise. 

Der er indrykket annoncer vedrørende Grevinde Danner løbet i Lokalaviserne og Fr. Borg 

Når vi nærmer os løbet, vil Lene måske kontakte TV2 Lorry, for at høre om de vil 

antallet samme tid 

Test, som bedømmer vores løb før, under og 
efter. Testløberen bedømmer objektivt og ud fra forventninger til løbet. Resultatet vil være 

her kan man også se hvordan 

Der vil også være omtale af løbet før afholdelsen. Det bliver spændende. 

, pga. den oprindelige dato var 
sammenfaldende med Frederikssund løbet, hvor mange fra klubben plejer at deltage. 

 foregå, når alle 

e gjorde opmærksom på, at Grevinde Danner løbet ikke var nævnt i bladet 

under aktivitetskalenderen. Lise tager kontakt til 


