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Referat fra bestyrelsesmøde den 2

1. Velkomst: 

Der var afbud fra Jørgen Huge

 

2. Nyt fra formanden: 

Jens Erik fra Løbskomitéen er blevet kontaktet af Ladies Circel, Frederikssund, 

som ønskede at lave et arrangement for de børn der har 

Grevinde Dannerløbet. Det skulle foregå i slotsparken. Bestyrelsen har takket 

nej til deres henvendelse, da vi ønsker at løbet kun skal foregå i Jægerspris 

Motionsklubs regi. 

 

Der er en trykfejl i Fritidskataloget. Lise har sat sedler op i Kign

mødetidspunktet om søndagen er forkert.

 

Lise har indberettet til vandrekalenderen, så Nytårsmarchen er nævnt i deres 

kalender i 2011 og 2012. Efter Nytårsmarchen skal der indsendes en artikel til 

Hjerteforeningen. 

 

Lise har indberettet til

Dette er et tilbud for unge mellem 15 og 20 år, hvor de i september og 

oktober, kan deltage gratis i løbetræningen.

 

Der vil blive indkaldt til møde for motionsklubber i Hjerteforeningen. Formålet 

er et ERFA-møde. Der skal deltage 2 personer. Datoen er ikke fastsat endnu.

 

Vi har stadig ikke hørt nyt om tilsagn fra kommunen om at må bygge et skab i 

Kignæshallen. Vi afventer at høre fra kommunen.

 

              

estyrelsesmøde den 23/8 2010 kl. 19.00

Der var afbud fra Jørgen Huge-Jensen 

Jens Erik fra Løbskomitéen er blevet kontaktet af Ladies Circel, Frederikssund, 

som ønskede at lave et arrangement for de børn der har været med i 

Grevinde Dannerløbet. Det skulle foregå i slotsparken. Bestyrelsen har takket 

nej til deres henvendelse, da vi ønsker at løbet kun skal foregå i Jægerspris 

Der er en trykfejl i Fritidskataloget. Lise har sat sedler op i Kign

mødetidspunktet om søndagen er forkert. 

Lise har indberettet til vandrekalenderen, så Nytårsmarchen er nævnt i deres 

kalender i 2011 og 2012. Efter Nytårsmarchen skal der indsendes en artikel til 

Lise har indberettet til Frederikssund kommune, at vi er med i Fritidspasset. 

Dette er et tilbud for unge mellem 15 og 20 år, hvor de i september og 

oktober, kan deltage gratis i løbetræningen. 

Der vil blive indkaldt til møde for motionsklubber i Hjerteforeningen. Formålet 

møde. Der skal deltage 2 personer. Datoen er ikke fastsat endnu.

Vi har stadig ikke hørt nyt om tilsagn fra kommunen om at må bygge et skab i 

Kignæshallen. Vi afventer at høre fra kommunen. 

2010 kl. 19.00 

Jens Erik fra Løbskomitéen er blevet kontaktet af Ladies Circel, Frederikssund, 

været med i 

Grevinde Dannerløbet. Det skulle foregå i slotsparken. Bestyrelsen har takket 

nej til deres henvendelse, da vi ønsker at løbet kun skal foregå i Jægerspris 

Der er en trykfejl i Fritidskataloget. Lise har sat sedler op i Kignæshallen om, at 

Lise har indberettet til vandrekalenderen, så Nytårsmarchen er nævnt i deres 

kalender i 2011 og 2012. Efter Nytårsmarchen skal der indsendes en artikel til 

Frederikssund kommune, at vi er med i Fritidspasset. 

Dette er et tilbud for unge mellem 15 og 20 år, hvor de i september og 

Der vil blive indkaldt til møde for motionsklubber i Hjerteforeningen. Formålet 

møde. Der skal deltage 2 personer. Datoen er ikke fastsat endnu. 

Vi har stadig ikke hørt nyt om tilsagn fra kommunen om at må bygge et skab i 
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3. Nyt fra Gå-gruppen: 

15 deltager i Walk-athon.

Turen til Skåne den 18/9

Der er guidet tur til Andelslandsbyen Nyvang den 31/8

Har været på Flyvestationen Værløse, Søndersø, Brede værk.

Der op opsat en liste med ture på tavlen for det næste halve år.

  

4. Nyt fra Løbeklubben:

Torsdagsløb stopper når det bliver for mørkt at løbe i Færgelunden.

Tak til Skaaning for sommer træning

Stadig flot fremmøde både tirsdag, torsdag og søndag.

 

5. Opfølgning: 

      - Kignæshallen, kontrakt med kok til cafeteria

Kokken skulle begynde medio august, men det er udskudt indtil alle tilladelser 

er på plads. Køkkenet er ikke helt færdigt endnu.

 

-Hjerteforeningens hjemmeside, foto af bestyrelse m.m.

Vi får Jens Erik til at tage enkeltbilleder af bestyrelsesmedlemmerne samt Ole 

og Skaaning. 

 

-Førstehjælpskursus: 

16 har været interesseret i førstehjælpskursus. Der arbejdes videre med 

projektet (Lene D) Kurset vil komme til at foregå på nogle udvalgte aftener.

 

6. Økonomi: 

Økonomien er ok 

 

7. Pressekontakt: 

Ingen nyheder herfra.

              

 

athon. 

åne den 18/9-2010 er aflyst pga. manglende chauffør til bussen.

Der er guidet tur til Andelslandsbyen Nyvang den 31/8-2010.

Har været på Flyvestationen Værløse, Søndersø, Brede værk.

Der op opsat en liste med ture på tavlen for det næste halve år.

 

Torsdagsløb stopper når det bliver for mørkt at løbe i Færgelunden.

Tak til Skaaning for sommer træning☺ 

Stadig flot fremmøde både tirsdag, torsdag og søndag. 

, kontrakt med kok til cafeteria: 

begynde medio august, men det er udskudt indtil alle tilladelser 

er på plads. Køkkenet er ikke helt færdigt endnu. 

Hjerteforeningens hjemmeside, foto af bestyrelse m.m.: 

Vi får Jens Erik til at tage enkeltbilleder af bestyrelsesmedlemmerne samt Ole 

 

16 har været interesseret i førstehjælpskursus. Der arbejdes videre med 

projektet (Lene D) Kurset vil komme til at foregå på nogle udvalgte aftener.

Ingen nyheder herfra. 

2010 er aflyst pga. manglende chauffør til bussen. 

2010. 

Har været på Flyvestationen Værløse, Søndersø, Brede værk. 

Der op opsat en liste med ture på tavlen for det næste halve år. 

Torsdagsløb stopper når det bliver for mørkt at løbe i Færgelunden. 

begynde medio august, men det er udskudt indtil alle tilladelser 

 

Vi får Jens Erik til at tage enkeltbilleder af bestyrelsesmedlemmerne samt Ole 

16 har været interesseret i førstehjælpskursus. Der arbejdes videre med 

projektet (Lene D) Kurset vil komme til at foregå på nogle udvalgte aftener. 
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8. Arrangementer: 

Grevinde Dannerløbet er den 3/4

Nytårskur den 23. januar 2011

 

9. Evt.: 

Jeanette arbejder på en fælles aktivitet for hele motionsklubben. Nærmere 

informationer kommer.

 

Der er bus til Eremitageløbet den 10/10

8.30 og vender hjem igen 14.30. Der bliver opsat en sedlen på tavlen hvor alle 

kan skrive sig på. For ikke

 

Skaaning tilbydes et løbetrænerkursus .

 

Vi skal ved næste bestyrelsesmøde have vedtaget e

 

Vi drøftede kommissorium for Dannerløbet, som er til beslutning på næste 

møde. 

 

Priserne for Dannerløbet vil være de samme i 2011, som de var i 2010.

5 km – 80 kr. 

10 km – 100 kr. 

½ maraton – 175 kr. 

Børneløb – 30 kr. 

 

10. Dato for næste møde

Næste møde er den 8/11

              

Grevinde Dannerløbet er den 3/4-2011 og 15/4-2012 

Nytårskur den 23. januar 2011 

Jeanette arbejder på en fælles aktivitet for hele motionsklubben. Nærmere 

informationer kommer. 

Der er bus til Eremitageløbet den 10/10-2010. Den afgår fra Kignæshall

8.30 og vender hjem igen 14.30. Der bliver opsat en sedlen på tavlen hvor alle 

kan skrive sig på. For ikke-medlemmer koster det 50 kr. at køre med.

Skaaning tilbydes et løbetrænerkursus . 

Vi skal ved næste bestyrelsesmøde have vedtaget et gaveregu

Vi drøftede kommissorium for Dannerløbet, som er til beslutning på næste 

Priserne for Dannerløbet vil være de samme i 2011, som de var i 2010.

Dato for næste møde: 

de er den 8/11-2010 hos Jeanette, Urtehaven 9 kl. 19.00.

Jeanette arbejder på en fælles aktivitet for hele motionsklubben. Nærmere 

2010. Den afgår fra Kignæshallen kl. 

8.30 og vender hjem igen 14.30. Der bliver opsat en sedlen på tavlen hvor alle 

medlemmer koster det 50 kr. at køre med. 

regulativ. 

Vi drøftede kommissorium for Dannerløbet, som er til beslutning på næste 

Priserne for Dannerløbet vil være de samme i 2011, som de var i 2010. 

2010 hos Jeanette, Urtehaven 9 kl. 19.00. 


